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TIIVISTELMÄ

Tämä opinnäytetyö on osa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen KUOSCE-hanketta, jonka
tarkoituksena on OSCE-menetelmän avulla hankkia tutkimuksellista tietoa Keski-Uudenmaan
pelastuslaitoksen perustason sairaankuljetuksen yleisestä koulutustarpeesta sekä suunnitella ja
kohdentaa täydennyskoulutus niille ensihoidon osaamisen alueille, joista löytyy eniten koulutustarvetta.
Tämän työn tarkoituksena on kehittää hypoglykemiapotilaan ensihoidon osaamista arvioiva Osce-
mittari sekä selvittää OSCE:n (Objective Structured Clinical Examination) soveltuvuutta ja
käyttökelpoisuutta hypoglykemiapotilaan ensihoidon osaamisen arvioimisessa sairaalan ulkopuolisessa
ensihoidossa.

Tämän opinnäytetyön hypoglykemiapotilaan ensihoidon osaamista arvioiva OSCE-mittari perustuu
tutkittuun kansainväliseen ja kotimaiseen tietoon sekä Suomessa käytössä oleviin sairaankuljetuksen
toimintaohjeisiin. Mittarin luotettavuuden ja toimivuuden arvioimiseksi suoritettiin mittarin esitestaus
Stadian valmistuvilla ensihoitajaopiskelijoilla (n = 14), ja testauksen tuloksia käytettiin apuna mittarin
kehittämisessä edelleen luotettavammaksi.

Testauksen tulosten mukaan OSCE-mittari on toimiva ja käyttökelpoinen tapa arvioida
sairaankuljettajien osaamista hypoglykemiapotilaan tunnistamisessa ja hoitamisessa. Tulosten
perusteella OSCE-mittari on rakenteeltaan looginen, ja sillä voidaan luotettavasti arvioida ensihoidon
osaamista. OSCE-mittari on osoittautunut myös käyttäjäystävälliseksi, sillä sen käyttäminen osaamisen
arviointiin simuloidun harjoitustilanteen aikana on vaivatonta. Jatkossa tätä arviointimenetelmää tullaan
käyttämään laajemmassa mittakaavassa ainakin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstön
testaamisessa, jolloin saadaan lisää tutkimuksellista tietoa myös mittarin toimivuudesta.
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ABSTRACT

This thesis is part of the KUOSCE-project within Keski-Uusimaa Department for Rescue Services, the
purpose of which is to acquire scientific knowledge with OSCE-method about the common needs of
emergency care education within the basic level ambulance units at Keski-Uusimaa Department for
Rescue Services, and to plan and direct supplementary emergency care education to the most needed
areas. The purpose of this thesis is to develop an OSCE-meter to evaluate the emergency care
competence in the treatment of a hypoglycemic patient and to test the suitability and usefulness of the
OSCE (Objective Structured Clinical Examination) in the evaluation of emergency care competence in
out-of-hospital treatment of a hypoglycemic patient.

The OSCE-meter used in this thesis to evaluate the emergency care competence in the treatment of a
hypoglycemic patient is based on international and national scientific knowledge and Finnish
emergency care protocols. The reliability and operationality of the OSCE-meter was pilot-tested on
fourteen graduating Bachelor of Emergency Care students in Helsinki Polytechnic, Stadia. The results
of the test were used to develop the OSCE-meter more accurate.

The results of the test show that the OSCE-meter is a functional and useful method of evaluating the
basic level ambulance staff´s competence in the treatment and identification of a hypoglycemic patient.
The results show the OSCE-meter has a logical structure and it is a reliable method in the evaluation of
the emergency care competence. The OSCE-meter has also proved to be user-friendly, because it is
easy to use as an evaluation instrument in a simulated excersice. In the future the OSCE-meter will be
tested on a greater scale at least in Keski-Uusimaa Department for Rescue Services and it will provide
further scientific knowledge about the validity of the OSCE-meter.
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1 JOHDANTO

Opinnäytetyömme tarkoituksena on kehittää hypoglykemiapotilaan ensihoidon osaamista

arvioiva OSCE-mittari sekä selvittää OSCE:n (Objective Structured Clinical Examination)

soveltuvuutta ja käyttökelpoisuutta hypoglykemiapotilaan ensihoidon osaamisen arvioimi-

sessa sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa. Tämä opinnäytetyö kuuluu Keski-Uudenmaan

pelastuslaitoksen ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian laajempaan hankkeeseen

(KUOSCE), jossa perustason sairaankuljettajien ja ensivasteyksikön henkilöstön ensihoi-

don osaamista arvioidaan OSCE-menetelmän avulla.

KUOSCE-hankkeen tarkoituksena on OSCE-menetelmän avulla hankkia tutkimuksellista

tietoa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen perustason sairaankuljetuksen yleisestä koulu-

tustarpeesta sekä suunnitella ja kohdentaa täydennyskoulutus niille ensihoidon osaamisen

alueille, joista löytyy eniten koulutustarvetta. Tarkoituksena on siis luoda perustason osaa-

misen kehittymisen malli ensihoidon koulutukseen ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen

käyttöön. Hypoglykemiapotilaan ensihoidon osaamista sairaalan ulkopuolella arvioivan

OSCE-mittarin kehittäminen on osa tämän hankkeen ensimmäistä vaihetta.

Hypoglykemia ensihoitotehtävänä on yleinen. Helsingissä hypoglykemia aiheuttaa noin 4

% kaikista hätäkeskuksen kautta välitetyistä ensihoitotehtävistä. Jokainen diabeetikko saa

keskimäärin 1,6 vaikeaa hypoglykemiakohtausta vuodessa. Pitkään jatkunut hypoglykemia

voi aiheuttaa potilaalle vakavan, pysyvän aivovaurion tai johtaa jopa kuolemaan. Tämän

vuoksi on erittäin tärkeää, että potilaan ensimmäisenä saavuttaneen yksikön henkilöstö ky-

kenee tunnistamaan ja hoitamaan hypoglykemian. (Castrén 2003: 378–379; Lehtonen 2002:

449.)

Valitsimme työmme aiheeksi hypoglykemian oman ammatillisen kiinnostuksemme ja ai-

heen aikaisempien tutkimusten vähäisyyden takia. Suomalaisia hypoglykemiapotilaan ensi-

hoidosta tehtyjä tutkimuksia on olemassa niukasti, ja ulkomaisissa tutkimuksissa hoito-

ohjeiden eroavaisuudet tekevät tutkimuksellisen tiedon suoran hyödyntämisen hankalaksi.
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2 OPINÄYTETYÖN KESKEISET KÄSITTEET

Hypoglykemialla tarkoitetaan tilaa, jossa veren sokeripitoisuus on laskenut alle 3,0 mmol/l

ja potilaalla esiintyy hypoglykemialle tyypillisiä oireita, jotka korjaantuvat, kun veren soke-

ripitoisuus nousee. Aivosolut ja muut hermosolut alkavat kärsiä energianpuutteesta veren-

sokerin laskiessa alle 2,5 mmol/l. Tämä voi pitkittyessään johtaa pysyvään aivovaurioon.

(Castrén 2003: 379).

OSCE (Objective Structured Clinical Examination) on kliinisten taitojen osaamisen arvi-

ointiin kehitetty menetelmä, joka perustuu lavastettuun tilanneharjoitukseen, jota havain-

noidaan ja arvioidaan strukturoidulla arviointilomakkeella (Wilkinson - Newble - Frampton

2001: 1043–1049). OSCE-mittarilla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä lavastettua tilanne-

harjoitusta varten suunniteltua osaamisen arvioinnissa käytettävää strukturoitua lomaketta.

Ensivasteyksiköllä tarkoitetaan ensimmäisenä potilaan avuksi hälytettävää ja hänet toden-

näköisesti ensimmäisenä tavoittavaa yksikköä. Ensivasteyksiköksi kelpaa mikä tahansa

välittömässä lähtövalmiudessa oleva, hätäensiapuun kykenevä yksikkö. Yksikön ei tarvitse

voida kuljettaa potilasta. (Kinnunen 2002:10). Tässä opinnäytetyössä ensivasteyksiköllä

tarkoitetaan pääasiassa pelastuslaitoksen sammutusyksikköä.

Perustason sairaankuljetusyksiköllä tarkoitetaan sellaista potilaan hoitamiseen ja kuljetta-

miseen soveltuvaa yksikköä, jossa on riittävät valmiudet hoitaa ja kuljettaa potilasta siten,

ettei hänen tilansa kuljetuksen aikana odottamatta huonone, ja mahdollisuudet aloittaa yk-

sinkertaiset henkeä pelastavat toimenpiteet (Kinnunen 2002: 16).

3 HYPOGLYKEMIA JA HYPOGLYKEMIAPOTILAAN HOITO SAIRAALAN ULKO-

PUOLISESSA ENSIHOIDOSSA

Terveellä ihmisellä verensokerin vaihtelut ovat pieniä, koska elimistö säätelee erittyvän

insuliinin määrää veren glukoosipitoisuuden mukaan. Diabetesta sairastava potilas ei pysty

normaalisti käyttämään hyväkseen ravinnon sokeria, koska haima ei tuota insuliinia lain-

kaan tai sen tuotanto on riittämätöntä. Tästä syystä potilaan paastoverensokeri on normaalia
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korkeammalla tasolla (yli 6,1 mmol/l). Diabeetikkojen lisäksi korkeita verensokeriarvoja

voi tavata lihavilla, raskaana olevilla ja haimatulehdusta sairastavilla henkilöillä. (Castrén

2003: 376).

Diabetes mellitus jaetaan kahteen päätyyppiin; tyypin I ja tyypin II diabetekseen. Tyypin I

diabetes tunnetaan nimillä nuoruusiän diabetes, insuliinin puutosdiabetes ja insuliinihoitoi-

nen diabetes (IDDM = Insulin Dependent Diabetes Mellitus). Tyypin II diabetes tunnetaan

nimillä aikuisiän diabetes, insuliinista riippumaton diabetes ja tablettihoitoinen diabetes

(NIDDM = Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus). Nimitykset nuoruusiän ja aikuisiän

diabetes eivät ole johdonmukaisia, sillä nuoruusiän diabetes voi esiintyä aikuisilla ja ai-

kuisiän diabetes vastaavasti nuorilla. (Myhre 1993: 142).

3.1 Hypoglykemia diabeteksen akuuttina komplikaationa

Hypoglykemialla tarkoitetaan tilaa, jossa verensokeri on laskenut alle 3 mmol/l. Liian al-

hainen verensokeri johtaa tyypilliseen oirekuvaan, joka johtuu adrenaliinin liiallisesta eri-

tyksestä sekä aivosolujen sokerinpuutteen aiheuttamista toimintahäiriöistä. Hypoglykemial-

le tyypillisiä oireita ovat kalpea ja hikinen iho, vapina, sydämen tykytys, nälän tunne, sor-

mien puutuminen, päänsärky ja näköhäiriöt, laajat pupillit, sekavuus, aggressiivisuus, kou-

ristelu ja jopa tajuttomuus. Pitkään jatkunut tai toistuva hypoglykemia aiheuttaa potilaalle

aivovaurion tai johtaa jopa menehtymiseen. (Castrén 2003: 378–379; Castrén ym. 2002:

449).

Hypoglykemia on insuliinihoidon tavallisin komplikaatio. Hypoglykemia voi johtua liian

isosta insuliiniannoksesta, aterian väliin jäämisestä tai poikkeuksellisen suuresta rasitukses-

ta. Nykysuositusten mukaisesti diabeteksen hoidossa pyritään yhä tiukempaan hoitotasa-

painoon, joka altistaa myös hypoglykemialle. Aina hypoglykemia ei siis johdu hoidon lai-

minlyönnistä. Vaikka hypoglykemia on yleensä insuliinihoitoisen diabeetikon komplikaa-

tio, myös tablettihoitoinen diabeetikko voi saada hypoglykemiakohtauksen, jos hänellä on

lääkityksenä insuliinin eritystä lisäävä sulfonyyliurea. Harvinaisempia hypoglykemian syitä

ovat saarekesolutauti, lisämunuaiskuoren vajaatoiminta ja aivolisäkkeen vajaatoiminta.

(Castrén 2003: 378–379).



4

3.2 Hypoglykemiapotilaan hoidon erityispiirteitä sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa

Viime vuosikymmenten aikana tapahtuneen hoitoteknologian ja lääketieteen voimakkaan

kehityksen myötä yhä useampi potilas hoidetaan tapahtumapaikalla ja sairaankuljetuksen

aikana (Paulomäki 2005: 1–8). Hypoglykemiapotilaat lienevät yksi suurimmista potilas-

ryhmistä, joita voidaan hoitaa tehokkaasti sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa ja jättää

turvallisesti tapahtumapaikalle ensihoidon jälkeen. (Mattila - Kuisma - Sund - Voipio-

Pulkki 2004: 70–74; Carter - Keane - Dreyer 2002: 855–857; Roberts - Smith 2003: 274–

276).

Pohjoismaisissa tutkimuksissa on todettu, että hypoglykemian hoito sairaalan ulkopuolella

on taloudellista, tehokasta ja tarkoituksenmukaista (Mattila ym. 2004: 70–74; Sprehn - Pe-

dersen - Sorensen - Bendtson 1992: 1101–1104). Tanskalaisen tutkimuksen mukaan hypo-

glykemiapotilaille voidaan antaa yhtä tehokas ja tarkoituksenmukainen hoito sairaalan ul-

kopuolella kuin sairaalan sisälläkin. Ensihoito kentällä on taloudellisesti kannattavaa, sillä

hypoglykemiapotilaiden sairaalan ulkopuolisen ensihoidon on arvioitu vähentävän hoitolai-

tosten työtaakkaa tältä osin jopa 69 %. (Sprehn ym. 1992: 1101–1104).

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan hypoglykemiapotilaan kuljettamatta jättäminen on

turvallista silloin, kun annetun ensihoidon jälkeen potilaan peruselintoiminnot ovat normaa-

lit. Kaikille kuljettamatta jätetyille hypoglykemiapotilaille tulee kuitenkin kertoa hypogly-

kemian uusiutumiseen liittyvistä riskeistä. (Mechem - Kreshak - Barger - Shofer 1998:

753–755). Ensihoitajat kohtaavat ajoittain potilaita, jotka kieltäytyvät sairaankuljetuksesta

saatuaan ensihoidon hypoglykemiaan. Tutkimusten mukaan kuljettamatta jättäminen on

suurimmalle osalle hypoglykemiapotilaista turvallista, vaikka potilaan kuljettamatta jättä-

miseen liittyy kuitenkin aina tuntematon riski. (Cain - Ackroyd-Stolarz - Alexiadis -

Murray 2003: 458–465; Roberts ym. 2003: 274–276).

Hypoglykemia uusiutuu harvoin tapahtumapaikalla annetun ensihoidon jälkeen hoitoa seu-

raavan 24 tunnin kuluessa (Sprehn ym. 1992: 1101–1104). Ulkomaisten tutkimusten mu-

kaan hypoglykemian uusiutumisen riski vaihteli 1,7–9 %:iin kaikista sairaalan ulkopuolella

hoidetuista ja kuljettamatta jätetyistä potilaista ensihoitoa seuranneen 72 tunnin aikana.

Tutkimustulosten perusteella hypoglykemian uusiutumisriski kasvoi sitä enemmän, mitä
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pidempi aika potilaan ensihoidosta oli kulunut. (Socransky - Pirrallo - Rubin 1998: 1080–

1085; vrt. Mechem ym. 1998: 753–755; vrt. Sprehn ym. 1992: 1101–1104).

Tutkimuksista ei löydy selvää näyttöä siitä, että sairaalan ulkopuolella hoidetuilla ja sairaa-

laan kuljetetuilla potilailla olisi pienempi riski hypoglykemian uusiutumiseen verrattuna

kuljettamatta jätettyihin potilaisiin (Carter ym. 2002: 855–857). Myöskään potilaan iällä ei

ole vaikutusta hypoglykemian uusiutumiseen liittyviin riskeihin (Cain ym. 2003: 458–465).

Vain tarkoin valikoidut hypoglykemiapotilaat voidaan jättää kuljettamatta sairaalaan (Mat-

tila ym. 2004: 70–74). Insuliinihoitoiset hypoglykemiapotilaat, jotka ovat yleistilaltaan asi-

allisia ja hyväkuntoisia ja joilla on selkeä ja korjattavissa oleva syy hypoglykemiaan, voi-

daan jättää kuljettamatta (Lehtonen 2002: 452). Sairaalatarkkailuun on kuljetettava aina

tablettihoitoiset hypoglykemiapotilaat, lapset, raskaana olevat naiset sekä hypoglykemiapo-

tilaat joilla on tajunnan tason alenema tai pahoinvointia (Castrén 2003: 382). Mikäli hypo-

glykemia on uusiutunut lyhyen ajan sisällä, potilas on kuljetettava sairaalaan tarkempia

tutkimuksia varten (Cain ym. 2003: 458–465).

Suurin osa sairaalan ulkopuolella hoidetuista hypoglykemiapotilaista ovat tyytyväisiä saa-

maansa hoitoon. Yhdysvaltalaisten tutkimusten mukaan 91 % hypoglykemiapotilaista oli

erittäin tyytyväisiä saamaansa ensihoitoon ja heistä 85 % oli erittäin tyytyväisiä siihen, että

heitä ei kuljetettu sairaalaan (Lerner - Billittier - Lance - Janicke - Teucher 2003: 115–120;

vrt. Persse - Key - Baldwin 2002: 3331–3335). Eräässä tutkimuksessa kävi ilmi, että 26 %

sairaankuljetuksesta kieltäytyvistä potilaista ei täysin ymmärrä oman terveydentilansa va-

kavuutta kieltäytyessään kuljetuksesta sairaalaan (Schmidt - Mann – Federiuk - Atcheson -

Fuller - Christie 1998: 796–801).

3.3 Hypoglykemiapotilaan hoidon tarpeen arviointi

Hypoglykemiapotilaan kohtaamisessa ensiarvio muodostuu aina peruselintoimintojen tur-

vaamisesta. Aluksi on tarkistettava että potilaan hengitystiet ovat auki ja tarvittaessa avata

ne. Kun hengitystiet ovat auki, tarkistetaan että potilas hengittää sekä arvioidaan hengitys-

tiheys ja happisaturaatio. Kun potilaan hengitys on turvattuna, arvioidaan verenkierron tila

tarkistamalla syke ranteesta sekä tarvittaessa kaulalta. Myös lämpöraja ja ääreisosien väri
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on syytä tarkistaa. (Lehtonen 2003a: 2–3).

Potilaan tajunnantason arvioimisessa käytetään Glasgow Coma Scale (GCS) -pisteytystä.

Potilaan tajunnantasoa arvioidaan silmä-, puhe-, ja liikevasteen mukaan niin, että maksimi-

pistemäärä kunnolla hereillä olevalla potilaalla on viisitoista. Tässä vaiheessa potilaalta

mitataan myös verensokeri. Alle 3 mmol/l tarkoittaa hypoglykemiaa. (Lehtonen 2003a: 2–

3).

Tarkennetussa tilanarviossa arvioidaan, onko potilaan hengitys riittävää vai pinnallista,

mitataan verenpaine, tarkistetaan ihon hikisyys ja arvioidaan lämpöraja sekä katsotaan pu-

pillien koko, symmetrisyys ja valoreaktio. Saturaatioseurannan on syytä olla jatkuvaa niin

kauan, kun potilas on tajuton. Tajunnantasoa ja verensokeria on seurattava 5–10 minuutin

välein. (Lehtonen 2003a: 2–3).

Hereillä olevan hypoglykemisen potilaan käytös on yleensä selvästi poikkeavaa. Potilas voi

olla sekava ja aggressiivinen, ja hän saattaa vastustaa kaikkia tutkimuksia ja hoitotoimenpi-

teitä. Syke tuntuu voimakkaana ja syketaajuus on kasvanut. Hengitystiheys on normaali,

lihasten nykiminen on tavallista ja joskus esiintyy myös hetkittäistä epilepsian kaltaista

kouristelua. Potilas ei yleensä pysy pystyssä, vaan voi kaatuilla. Hypoglykeminen potilas ei

itse pysty tilaamaan apua. (Lehtonen 2002: 450).

Tajuissaan olevalta potilaalta kysytään aina oireiden lisäksi perussairaudet. Potilas ei kui-

tenkaan usein itse pysty kertomaan, mikä on vaivana, eikä aina mahdollisesti paikalla oleva

avunpyytäjäkään ole tietoinen potilaan vaivasta. Siksi on tärkeää, että ensihoitaja osaa tun-

nistaa hypoglykemian oireiston. Myös mahdollinen SOS-ranneke voi auttaa oikean vaivan

jäljille, ja Kela-kortin takana oleva numerosarja 103 kertoo diabeteksesta. (Castrén 2003:

379; Lehtonen 2002: 450.) Hypoglykemian mahdollisuus on otettava huomioon myös poti-

laalla, joka ei sairasta diagnosoitua diabetesta. Hypoglykemiakohtauksessa on usein muka-

na myös alkoholi, ja hypoglykemiaa tuleekin epäillä riippumatta siitä, onko potilas käyttä-

nyt alkoholia. Niin sanottu viinakramppi voikin olla myös hypoglykemian aiheuttama kou-

ristuskohtaus. (Castrén 2003: 379).
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3.4 Tajuissaan olevan hypoglykemiapotilaan hoito

Tajuissaan olevan potilaan hypoglykemiaa voidaan hoitaa suun kautta annettavalla sokeril-

la, jos verensokeri on yli 2,5 mmol/l. Jos arvo on alhaisempi, potilaan tajunnantaso voi las-

kea nopeasti, jolloin suun kautta otetun ruoan tai juoman aspiraatioriski kasvaa. Tämän

vuoksi potilas tarvitsee sokeriliuosta suonensisäisesti, vaikka olisikin vielä hereillä.

(Castrén 2003: 381).

HUS:n (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) toiminta-ohjeen (Lehtonen: 2003a) mu-

kaisesti tajuissaan oleva hypoglykemiapotilas, jolla verensokeri on yli 3 mmol/l ja joka

autettuna pystyy pitämään mukin huulillaan ja nielemään, hoidetaan suun kautta annettaval-

la sokeripitoisella juomalla. Jos saatavilla ei ole sokeripitoisia juomia, voidaan aikuiselle

potilaalle juottaa 100 ml 10-prosenttista glukoosiliuosta (Castrén 2003:381; Lehtonen

2003a: 4).

Tajuissaan olevalle lapselle voidaan antaa 10-prosenttista glukoosiliuosta 2 ml/kg tai tuo-

remehua tai maitoa 0,5–1,5 dl lapsen iästä riippuen (Lehtonen 2003a: 4). Suun kautta otettu

sokeri auttaa noin 15 minuutissa (Castrén 2003: 381).

3.5 Tajuttoman hypoglykemiapotilaan hoito

Tajuttoman potilaan hoidossa on ensisijaisesti aina varmistettava peruselintoiminnot. Ha-

penanto on syytä aloittaa aina, ja tarvittaessa potilaalle asetetaan nieluputki, mikäli hän sen

sietää. Tajuttoman hypoglykemiapotilaan intubointi ei ole tarpeen, koska hoito voidaan

toteuttaa kohteessa. Kun verensokeri nousee, potilas tulee tajuihinsa eikä hengitystä tarvitse

avustaa. Heti kun potilaan hapensaanti on varmistettu, avataan suoniyhteys. (Castrén 2003:

381).

Tajuttoman tai nielemään kykenemättömän aikuisen potilaan hoito aloitetaan tiputtamalla

potilaalle 100 ml 10-prosenttista glukoosiliuosta iv. Mikäli potilas ei herää kahdessa mi-

nuutissa, annetaan vielä toiset 100 ml. Lapsipotilaalle annostus on 10-prosenttista glu-

koosiliuosta 2 ml/kg iv, ja tarvittaessa kahden minuutin kuluttua sama annos uudestaan.

(Castrén 2003: 382; Vaula 2004: 137–140; Lehtonen 2003a: 4).
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Hoidon teho tarkistetaan mittaamalla verensokeri uudestaan sokeriliuoksen antamisen jäl-

keen. Verensokeria ei mitata siitä kädestä, johon sokeriliuos on tiputettu. (Castrén 2003:

382; Vaula 2004: 137–140.) Jos verensokeri on edelleen alle 3 mmol/l eikä potilas ole he-

reillä, voidaan kaksivaiheinen hoito antaa vielä toistamiseen. (Lehtonen 2003a: 4).

Kun potilas on herännyt ja yhteistyökykyinen, säädetään 10-prosenttinen glukoosiliuos tip-

pumaan nopeudella 10 gtt/min ja potilaalle tarjotaan jotakin syötävää. Aikuiselle sopiva

annos on esimerkiksi voileipä ja lasi mehua. Lapselle voidaan tarjota lapsen normaali väli-

pala. Verensokeri kontrolloidaan 10 minuutin kuluttua ruokailusta, ja jos se on yli 5

mmol/l, voidaan 10-prosenttinen glukoosiliuos lopettaa. (Lehtonen 2003a: 4–5).

Mikäli potilaalle ei saada suoniyhteyttä viidessä minuutissa, annetaan potilaalle glukagonia

(GlukaGen®) lihakseen. Alle 25 kg painavan potilaan annos on 0,5 mg ja yli 25 kg painoi-

sen 1 mg. Tämän jälkeen potilasta lähdetään kuljettamaan kylkiasennossa, koska glukagoni

aiheuttaa helposti pahoinvointia. (Castrén 2003: 382, Lehtonen 2003a: 5). Matkan aikana

yritetään vielä avata suoniyhteys, ja lapsipotilaan kohdalla tulee aina pyytää hoito-ohje

mahdollisesta luuytimen kanyloinnista. Lisäksi potilaan kielen alle ja suun limakalvoille

laitetaan tomusokeria 1 tl tai 1 rkl potilaan koosta riippuen. (Lehtonen 2003a: 5.) Glukagoni

palauttaa tajunnan yleensä noin 15 minuutissa. (Castrén 2003: 382).

Jos sokeriliuosta tai glukagonia ei ole saatavilla, voidaan potilaan suun limakalvoille levit-

tää siirappia tai tomusokeria. Hunajaa ei tule käyttää mahdollisen allergisen reaktion vuok-

si. (Castrén 2003: 382).

Ensihoitolääkäriltä tulee aina pyytää hoito-ohje, mikäli potilas ei reagoi hoitoon. Käytän-

nössä tällaisia tilanteita ovat ne, joissa potilaan tajunta ei palaudu vaikka verensokeri on yli

3 mmol/l tai veren sokeripitoisuus ei nouse. Syynä tajuttomuuteen voi tällöin olla pitkitty-

neen hypoglykemian aiheuttama aivovaurio tai muu tajuttomuuden syy. (Castrén 2003:

382). Konsultointi on aiheellinen myös, kun kyseessä on myrkytys tai potilaalle ei saada

suoniyhteyttä (Lehtonen 2003a: 3).
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3.6 Hypoglykemiapotilaan hoitoonohjaus

Hypoglykemiapotilaasta pyritään aina keräämään esitiedot mahdollisimman tarkasti, mutta

usein tämä onnistuu vasta hoidon jälkeen. On tärkeää selvittää, onko potilas diabeetikko vai

ei, ja jos on, onko hoitona insuliinihoito vai tablettihoito. Potilaalta pyritään selvittämään

myös, milloin ja mitä lääkkeitä hän on ottanut tai minkä verran insuliinia on pistetty.

Ruokailut, mahdolliset poikkeavat fyysiset rasitukset sekä alkoholin ja lääkkeiden kuten

esimerkiksi salisylaatti- ja beetasalpaajalääkkeiden käyttäminen on oleellista selvittää hy-

poglykemian mahdollista syytä mietittäessä. Myös muut perussairaudet pyritään selvittä-

mään. (Castrén 2002: 447–448; Lehtonen 2003a: 2).

Hypoglykemiapotilaan voi hoidon jälkeen jättää kuljettamatta sairaalaan, jos hänellä on

insuliinihoitoinen diabetes ja syy hypoglykemiaan on selvä, potilas on asiallinen, hyväkun-

toinen, ei oksenna ja kykenee pitämään itsestään huolen. (Vaula 2004: 137–140; Lehtonen

2003a: 5).

Potilas on jätettävä luotettavan henkilön valvontaan. Jos potilasta ei kuljeteta, hänelle jäte-

tään ensihoitokertomus sekä seuranta- ja jatkohoito-ohjeet. (Vaula 2004: 137–140).

Sairaalatarkkailuun pitää aina kuljettaa potilaat, joiden hypoglykemian aiheuttajana on suun

kautta otettava diabeteslääke, tahaton tai tahallinen myrkytys, alkoholia nauttinut potilas,

jolla on edelleen promilleja, sekä kaikki lapset ja raskaana olevat naiset. (Castrén 2003:

382; Lehtonen 2003a: 5–6). Ennakkoilmoitusta ei tarvitse tehdä (Lehtonen 2003a: 5–6).

4 ENSIHOITAJAN OSAAMINEN SAIRAALAN ULKOPUOLISESSA ENSIHOIDOSSA

Ensihoitajan osaamista sairaalan ulkopuolisessa hoidossa voidaan tarkastella erilaisten

osaamista ja toimintaa ohjaavien mallien avulla. Kassaran ym. (2005) mukaan sairaanhoita-

jan osaaminen koostuu kymmenestä eri osa-alueesta: Teoreettinen osaaminen, kliininen

osaaminen, eettinen osaaminen, johtamisosaaminen, opetus- ja ohjausosaaminen, yhteis-

työosaaminen, terveyden edistämisen osaaminen, monikulttuurisen hoitotyön osaaminen,

yhteiskunnallinen osaaminen sekä hoitotyön tutkimus- ja kehittämisosaaminen. Sairaanhoi-
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tajan työssä tarvitaan kaikkia näitä osaamisalueita, mutta ne painottuvat eri lailla hoitotilan-

teissa toiminnan ja toimintaympäristön mukaan. (Kassara ym. 2005: 3).

Alfaro-LeFevren (1994) mukaan asiantuntijuus hoitotyön prosessissa voidaan kuvata kol-

mitahoisen mallin avulla, johon kuuluu tietoperusta, taitoperusta sekä arvoperusta (Alfaro-

LeFevre 1994: 15–30). Sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa ensihoitajan toiminta ja toi-

mintaympäristöt eroavat oleellisesti perinteisestä hoitolaitoksen sisällä tapahtuvasta hoito-

työstä. Rannanjärvi (2000) on opinnäytetyössään kuvannut sairaankuljettajan osaamista ja

toimintavalmiutta hoitotasolla vastaavanlaisen osaamista kuvaavan mallin mukaan (Ran-

nanjärvi 1999: 7-12).

Rannanjärven (2000) mukaan sairaanhoitajan toimintavalmius sairaalan ulkopuolisessa

hoidossa voidaan jakaa tietoperustaan, taitoperustaan ja arvoperustaan. Tietoperusta muo-

dostuu sairaanhoitajalla lääketieteellisestä, luonnontieteellisestä ja hoitotieteellisestä tiedos-

ta. Taitoperusta jakautuu kolmeen pääkohtaan: kommunikaatioon, asiantuntemukseen ja

teknisiin taitoihin. Kommunikaatiolla tarkoitetaan vuorovaikutusta, havaintokykyä ja yh-

teistyötaitoja. Asiantuntemus koostuu päätöksentekotaidoista ja diagnosointitaidoista. Tek-

nisillä taidoilla tarkoitetaan yleisemmin kädentaitoja. Arvoperustan keskeisimmiksi käsit-

teiksi nousivat ihmisarvo ja tasa-arvo. (Rannanjärvi 1999: 7-12).

4.1 Ensihoitajan osaaminen tutkimusten ja kirjallisuuden mukaan

Rannanjärven (2000) mukaan sairaanhoitajan tietoperustassa korostui lääketieteellisen tie-

don merkitys. Sen katsottiin vaikuttavan kaikkeen hoitotyöhön, mutta eniten itse päätöksen-

tekoon. Lääketieteellisen osaamisen merkitys ilmeni tutkittavien käsityksissä työlle aste-

tuista vaatimuksista. Moni sairaanhoitaja koki joutuvansa hoitotyössä hoitotason sairaan-

kuljetuksessa tekemään enemmän kuin koulutuksellinen vastuu edellyttää. Luonnontieteel-

lisen tiedon katsottiin olevan yhtenä hoitotyön edellytyksenä, mutta sen ei katsottu olevan

riittävä yksinään. Hoitotieteellisen tiedon osalta tutkittavien käsityksissä ilmeni eettisen ja

esteettisen tiedon välttämättömyys ja tärkeys. Niiden kautta sairaanhoitajat ilmentävät mo-

raalia, vastuullisuutta ja potilaan kohtelua hoitotyössä. (Rannanjärvi 1999: 22–27).

Tutkittavat kokivat, että he pystyvät vastaamaan heikosti ammattinsa asettamiin tieto- ja

taitovaatimuksiin, koska peruskoulutus ei antanut riittävästi valmiuksia toimia sairaalan
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ulkopuolisessa ensihoidossa. Syyn valmiuden puuttumiselle käsitettiin johtuvan koulutuk-

sen liiallisesta painottumisesta hoitotieteen puolelle. Rannanjärven (2000) mukaan taitope-

rustaan liittyvä vuorovaikutus käsitettiin tärkeimmäksi osaksi kommunikaatiota sairaankul-

jetuksessa tapahtuvassa hoitotyössä. Tutkittavat kokivat vuorovaikutuksen, havaintokyvyn

ja yhteistyötaidot osaksi kommunikaatiota, jolla turvataan potilaan hoidon jatkuvuus. Tut-

kittavien mukaan asiantuntemukseen liittyvää päätöksentekoa ja diagnosointitaitoa täyden-

tämään käytettiin lääkärin konsultointia silloin, kun omat tiedolliset valmiudet olivat riittä-

mättömät. Tutkimustulosten mukaan tekniset taidot käsitettiin ensisijaisesti kädentaitoina,

joita pidettiin tärkeimpinä ammattiin kasvamisessa. (Rannanjärvi 1999: 40–43).

Paulomäki on pro gradu -tutkielmassaan selvittänyt kainuulaisten sairaankuljettajien ensi-

hoidollista osaamista ja koulutustarvetta kyselytutkimuksen avulla. Tutkimustulosten pe-

rusteella vastaajien tiedolliset valmiudet ovat paremmalla tasolla kuin taidolliset valmiudet.

Vastaajien oma näkemys koulutustarpeestaan oli yhteneväinen kyselytutkimuksen tulosten

kanssa. (Paulomäki 2005: 1–118).

Ensihoitajaopiskelijat Turkki ja Usmanen ovat opinnäytetyössään tutkineet ammattikorkea-

kouluista valmistuneiden ensihoitajien työhön sijoittumista. Kyselyyn vastanneista ensihoi-

tajista suurin osa oli sitä mieltä, ettei sairaanhoitaja AMK -koulutus olisi riittänyt heille

nykyisiin työtehtäviin. Ensihoitaja AMK -koulutus on ollut vastaajien mukaan onnistunut ja

vastannut työelämän tarpeisiin sekä antanut ensihoitajille hyvät valmiudet toimia työelä-

mässä. (Turkki - Usmanen 2003: 40–42)

Chicagossa Yhdysvalloissa ensihoitopalvelun alueellisille yksiköille tehdyn kyselytutki-

muksen perusteella 98 % alueellisista ensihoitoyksiköistä kaipaa ensihoitoon liittyvää lisä-

koulutusta. Kliinisten taitojen opetusta kaivattiin 34 %:ssa ja dokumentoitua työharjoittelua

kentällä toivottiin 18 %:ssa alueellisista ensihoitoyksiköistä. Perinteisesti Chicagon ensihoi-

topalvelussa lisäkoulutus on toteutettu luentotyyppisellä opetuksella. Kyselyyn vastanneista

lähes puolet toivoi, että tulevaisuudessa lisäkoulutuksen tarve toteutettaisiin kliinisen ope-

tuksen menetelmin. (Herman - Willoughby - Koenigsberg - Ward - McDonald 1996: 292–

295).

Ensihoitajien osaamista ja ammattitaitoa on tarkasteltu useissa yhdysvaltalaisissa ja englan-

tilaisissa tutkimuksissa. Tulosten mukaan ensihoitajan osaaminen ja ammattitaito karttuu
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parhaiten työkokemuksella (Grubbs 1997: 250–257). Vastaavasti harvemmin tarvittavat

kädentaidot ruostuvat käytön puutteessa (Graham - Kumaravel - Stevenson 2003: 279–

282.) Kirjaamisen taso ensihoidossa vaihtelee huomattavasti, ja toisinaan ensihoitajat vii-

vyttävät kuljetuksen aloittamista tarpeettoman pitkään (Rittenberger - Beck - Paris 2005: 2–

7).

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa vertailtiin kahta samanlaista ensihoitajaryhmää, josta

toinen perusti toimintansa sairaalan ulkopuoliseen hoitoon annettuihin hoito-ohjeisiin ja

toisella ryhmällä oli käytössä OLMC-laitteisto (On-Line Medical Control), jolla voitiin olla

reaaliaikaisessa yhteydessä sairaalan lääkäriin. Tutkimuksessa vertailtiin kohteeseen saa-

pumisaikaa, hoidon tarkoituksenmukaisuutta ja ensihoitajan tekemän kliinisen arvion tark-

kuutta sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa. Tutkimustulosten mukaan OLMC lyhensi

kohteeseen saapumisaikaa ja hoitoon liittyvät päätökset paranivat marginaalisesti. Molem-

missa tutkimusryhmissä lääkäreiden ja ensihoitajien hoitopäätökset olivat yhtenevät mo-

lemmissa tutkimusryhmissä. Tutkimustulosten mukaan hoitoprotokollan mukainen ensihoi-

to oli kaikissa tapauksissa kliinisesti turvallista ja kustannustehokkuudeltaan kannattavampi

vaihtoehto kuin OLMC. (Rottman - Schriger - Charlop - Salas - Lee 1997: 62–68).

4.2 Hypoglykemiapotilaan hoitoon liittyvä osaaminen ensihoidossa

Hypoglykemiapotilaan ensihoito sairaalan ulkopuolella vaatii ensihoitajalta nopeaa ja tark-

kaa tilanarviota. Peruselintoimintojen varmistamisen jälkeen verensokerin mittaaminen on

tärkein yksittäinen tekninen taito (Riedl 2004: 49–51). Verensokerin mittaaminen lisää hy-

poglykemiapotilaan tilanarvion luotettavuutta sekä päätöksenteon ja hoitotoimenpiteiden

tarkoituksenmukaisuutta (Strote - Cloyd - Rea - Eisenberg 2005: 318–321; vrt. Nuoffer -

Mullis 2005: 543–548).

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa ensihoitopalvelun esimiehiä pyydettiin listaamaan heidän

mielestään tärkeimmät 21 taitoa ensihoidossa. Tutkimustulosten mukaan endotrakeaalisen

intubaation ja defibrillaation jälkeen kolmanneksi tärkein taito on kyky arvioida potilaan

tilaa. (Pollock - Brown - Dunn 1997: 263–268). Ensihoitajien kyvystä arvioida potilaan

tilaa ja tehdä hoitoon liittyviä päätöksiä sairaalan ulkopuolella on ristiriitaisia tutkimustu-

loksia. Useiden tutkimusten mukaan ensihoitajat eivät pysty luotettavasti arvioimaan hypo-
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glykemiapotilaan tilaa ja määrittämään potilaan sairaalahoidon tarvetta (Holstein - Plaschke

- Schlieker - Egberts 2002: 33–38; Lerner ym. 2003: 115–120; vrt. Pointer ym. 2001: 268–

277; Silvestri ym. 2002: 387–390; Gratton, - Ellison - Hunt - Ma 2003: 466–469). Toisten

tutkimusten mukaan taas ensihoitajat osaavat tarkkailla ja hoitaa potilaita sekä tehdä itse-

näisiä päätöksiä perustuen ensihoitopalvelun toimintaohjeisiin (Rottman ym. 1997: 62–68;

Lee - Lum – Beehan - Hillman 1996: 618–622; Domeier – Hill  - Simpson 1996: 37–43).

Verensokerimittarit ja verensokerin testiliuskat on todettu luotettaviksi ja tarkkuudeltaan

ensihoitoon sopiviksi (Holstein ym. 2000: 690–694; Choubtum - Mahachoklertwattana -

Udomsubpayakul - Preeyasombat 2002: 1104–1110; Scott - Wolf . Spadafora 1998: 305–

309). Tutkimuksissa ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, osaavatko ensihoitajat ottaa veren-

sokerin teknisesti oikein. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa sairaankuljettajat koulutettiin

käyttämään verensokerimittaria ja heidän taitojaan suorittaa verensokerimittauksia arvioi-

tiin 500 verensokerimittauksen ajalta. Tutkimustulosten mukaan tutkittavien sairaankuljet-

tajien kyvyt arvioida potilaan tilaa paranivat huomattavasti sekä valmiudet kutsua lisäapua

tapahtumapaikalle tarvittaessa. (Strote ym. 2005: 318–321).

Hypoglykemiapotilaat, joilla on tajunnan tason alenema, saavat ensihoitona 10-prosenttista

glukoosiliuosta suonensisäisesti (Carlson 1994: 79–87). Glukoosin annon edellytyksenä on,

että ensihoitaja pystyy avaamaan suoniyhteyden hypoglykemiselle potilaalle. Englantilai-

sessa tutkimuksessa ensiapupoliklinikan erikoislääkärit arvioivat kaikkien sairaalaan toimi-

tettujen potilaiden suoniyhteyden avaamisen onnistuneisuutta vuoden ajan. Tutkimustulos-

ten mukaan kokeneet ensihoitajat suoriutuvat suoniyhteyden avaamisesta paremmin kuin

harvoin suoniyhteyden avanneet ensihoitajat. Suoniyhteyden avaamisen onnistuneisuus oli

81,4 %:a kaikista potilaista. (Snooks - Halter - Lees-Mlanga - Koenig - Miller 2000: 156–

163; vrt. Wilson 1991: 578–579).

Tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan suonensisäinen glukoosi on luotettavin tapa hoitaa

hypoglykemiaa sairaalan ulkopuolella, sillä se vaikuttaa nopeammin verensokeritasoihin

kuin lihakseen pistettävä glukagoni (Boyd - Foëx 2000: 287). Glukagoni tulisi kuitenkin

olla saatavilla tilanteisiin, joissa potilaalle ei saada suoniyhteyttä (Howell - Guly 1997: 30–

32; vrt. Ferrazzi - Waltner-Toews - Abernathy - McEwen 2001: 252–260). Lihakseen pis-

tettävän glukagonin etuna on sen käytön helppous ensihoidossa verrattuna suonensisäisesti
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annosteltavaan glukoosiin (Carstens - Sprehn 1998: 44–50; vrt. (Collier ym. 1987: 712–

715). Glukagonin käyttö edellyttää kuitenkin sairaankuljettajalta anatomian ja oikeiden

pistopaikkojen tuntemusta, koska anatomisesti väärälle alueelle lihakseen pistetty glukago-

ni voi aiheuttaa hermovaurion (Small 2004: 287–296 vrt. de Godoy - Nogueira - Mendes

2004: 135–142).

Hypoglykemiapotilaan hoito vaatii laaja-alaista tietoperustaa ja lääketieteellistä osaamista.

Ulkomaisissa tutkimuksissa on havaittu, että ensihoitajien farmakologinen tieto on vähäistä.

Ensihoitajien tulisi hallita diabeteslääkkeisiin liittyvää farmakokinetiikkaa, jotta he ymmär-

täisivät paremmin lääkkeen vaikutuksen kestoon liittyvää problematiikkaa. (Shibutani -

Ogawa 2000: 60–62; vrt. Holstein ym. 2002: 33–38).

5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT

Opinnäytetyömme tarkoituksena on selvittää OSCE:n soveltuvuutta ja käyttökelpoisuutta

hypoglykemiapotilaan ensihoidon osaamisen arvioimisessa sairaalan ulkopuolisessa ensi-

hoidossa. OSCE:n suunnittelu ja sen soveltuvuuden arviointi liittyvät Helsingin ammatti-

korkeakoulu Stadian ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteiseen hankkeeseen, jonka

tarkoituksena on kehittää hypoglykemiapotilaan ensihoidon osaamista arvioiva mittari, jota

voidaan käyttää Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen perustason sairaankuljettajien ja ensi-

vasteyksiköiden osaamisen arvioinnissa ja koulutuksen suunnittelussa.

Tutkimusongelmat opinnäytetyössämme kiteytyy kolmeen kysymykseen:

1. Millaista hypoglykemiapotilaan ensihoitoon liittyvää osaamista tarvitaan perustason

sairaankuljetuksessa?

2. Voidaanko OSCE:lla luotettavasti mitata ensihoitajien osaamista sairaalan ulkopuo-

lisessa ensihoidossa?

3. Miten käyttökelpoinen OSCE on arvioitaessa ensihoitajien toteuttamaa hypoglyke-

miapotilaan ensihoitoa sairaalan ulkopuolella?
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6 OSCE-MITTARIN KEHITTÄMISPROSESSI

6.1 OSCE osaamisen arviointimenetelmänä

OSCE (Objective Structured Clinical Examination) on kliinisten taitojen testaamiseen kehi-

tetty menetelmä, jolla on pitkät perinteet lääketieteessä. OSCE:n on alun perin kehittänyt

skotlantilainen lääkäri Ronald Harden, joka esitteli menetelmän ensimmäisen kerran vuon-

na 1975 British Medical Journal lehdessä (Ross ym. 1988: 45–56). Kuluneen kolmenkym-

menen vuoden aikana OSCE:n perusajatukset ovat levinneet ympäri maailman ja siitä on

kehitetty lukuisia sovelluksia lääketieteeseen ja sen lähitieteiden tarpeisiin. (Ramasamy -

Osman 2005: 58–65) Tässä opinnäytetyössä OSCE:lla ja OSCE-menetelmällä tarkoitetaan

osaamistason arviointimenetelmää.

Perusajatuksena OSCE:ssa on luoda testattaville henkilöille mahdollisimman aidon tuntui-

nen, lavastettu ja standardoitu tilanneharjoitus, jossa kaikilla testattavilla on samanlaiset

testiolosuhteet. OSCE alkaa tehtävän annolla, jossa kerrotaan tehtävän suorittamisen kan-

nalta oleelliset tapahtumatiedot ja kuvataan lavastetun tilanteen olosuhteita. Tehtävä voi-

daan antaa kirjallisesti, jolloin kerrotaan lyhyesti tilanneharjoituksen suorittamisen kannalta

oleelliset tiedot sekä valmistautumiseen käytettävän ajan ennen testiä. OSCE:n kulkua seu-

raa tilanneharjoituksen valvoja, joka arvioi osaamisen tasoa tilanneharjoituksen aikana.

(Mäkinen - Niemi-Murola - Castrén 2004: 474; vrt. Robins - White - Alexander - Gruppen -

Grum 2001: 76–80).

OSCE:lla voidaan arvioida yleistä lääketieteellistä osaamista, kliinisiä taitoja, ongelmanrat-

kaisukykyä ja vuorovaikutustaitoja. Kliinisillä taidoilla tarkoitetaan yleisemmin potilaan

tilanarviointiin liittyvää osaamista ja toimenpidetaitoja, joissa korostuvat tekniset kädentai-

dot. (Tindale 2005: 6). OSCE:lla voidaan arvioida myös kliinisen koulutuksen tasoa, mikä

antaa suuntaviivoja opetussuunnitelmien ja harjoitusohjelmien kehittämiselle (Pierre ym.

2005: 144–148; vrt. Duerson - Romrell - Stevens 2000: 176–182).

Tutkimusten mukaan OSCE:n käyttökelpoisuudesta pienissä standardoiduissa tilanteissa,

joissa testiä valvoo asiantuntija, on sekä teoreettista että empiiristä näyttöä (Cusimano -

Rothman 2004:25–27). Se on todettu myös luotettavaksi menetelmäksi arvioida testattavien
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kliinisiä ja teknisiä perustaitoja (Zyromski - Staren - Merrick 2003: 533–537). OSCE:n

luotettavuutta voidaan lisätä testin huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella (Carraccio -

Englander 2000: 736–741).

OSCE on käytännöllinen menetelmä, joka tuottaa objektiivista tietoa testattavien osaami-

sesta. Menetelmällä voidaan löytää testattavien heikkoudet ja vahvuudet kliinisissä taidois-

sa, ja se toimii erinomaisena työkaluna ammatillisen kehittymisen arvioinnissa. (Pierre ym.

2005: 144–148) OSCE-menetelmällä saatava hyöty on parhaimmillaan heti harjoittelun

jälkeisen osaamisen arvioinnissa (Tindale 2005: 6). Parhaimmillaan OSCE toimii silloin,

kun osaamista arvioidaan ennen ja jälkeen harjoituksen. Osaamisen arvioinnin luotettavuut-

ta voidaan lisätä, mikäli loppuarviointi tehdään kaikkien suoritusten jälkeen eikä pelkästään

yhden osasuorituksen päätyttyä. (Wilkinson - Newble - Frampton 2001: 1043–1049).

Tutkimustulosten mukaan koulutuksen aikaisessa vaiheessa aloitetut OSCE–testaukset en-

nustivat testattaville muita parempia kliinisiä taitoja tulevaisuudessa, koska he saivat jo

varhaisessa vaiheessa paremman tuntuman kliiniseen käytännön työhön. Vastaavasti huono

menestys OSCE-testissä havaittiin olevan heikkojen kliinisten taitojen ennuste tulevaisuu-

dessa. (Martin - Jolly 2002: 418–425).

OSCE-menetelmän käyttö kliinisen osaamisen arvioinnin menetelmänä on kallista johtuen

mittavista järjestelyistä, joita aiheutuu ennakkosuunnittelusta, tentti- ja arviointimateriaalin

tuottamisesta, rekvisiitasta sekä lukuisista testiin osallistuvista henkilöistä (Hodges - Re-

gehr - Hanson - McNaughton 1997: 715–721). Taloudellisuutta voidaan lisätä liittämällä

testaukseen kirjallisia osioita, jotka tukevat oppimista ja arviointia varsinaisen OSCE-testin

rinnalla (Verhoeven - Hamers - Scherpbier - Hoogenboom - van der Vleuten 2000: 525–

529).

OSCE-menetelmän vahvuuksiin kuuluu sen monipuolisuus ja sovellettavuus erilaisiin on-

gelmatilanteisiin. Sillä voidaan harjoitella esimerkiksi potilastilanteita, joissa monikulttuu-

risuus ja länsimaalainen kulttuuri kohtaavat toisensa. (Robins ym. 2001: 76–80) OSCE on

monipuolisuutensa vuoksi verraton menetelmä arvioida kliinisten taitojen osaamista, ja se

tarjoaa sekä testattaville että potilaille ainutlaatuisen, turvallisen ja nautinnollisen tilanteen
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oppia, arvioida ja kehittää omaa ammatillista osaamista (Hodges ym. 1997: 715–721; vrt.

Ramasamy ym. 2005:58–65).

6.2 Simuloidun OSCE-potilastilanteen suunnittelu ja toteutus

Tutkimusten mukaan OSCE on todettu luotettavaksi menetelmäksi pienissä ja standar-

doiduissa tilanneharjoituksissa, jotka perustuvat huolelliseen suunnitteluun ja toteutukseen

(Carraccio - Englander 2000: 736–741). Suunnittelun peruslähtökohdaksi asetetaan se pää-

määrä, johon OSCE:lla pyritään. Opinnäytetyössämme OSCE:lla on tarkoitus tutkia Keski-

Uudenmaan pelastuslaitoksen perustason sairaankuljettajien ja ensivasteyksiköiden henki-

löstön osaamista hypoglykemiapotilaan hoidon osalta sairaalan ulkopuolisessa ensihoidos-

sa. OSCE-mittarilla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä strukturoitua osaamista arvioivaa

lomaketta (liite 2 ja 3) ja OSCE-testillä tarkoitetaan simuloitua testitilannetta, jossa osaa-

mista arvioidaan OSCE-mittarilla.

OSCE-mittarin suunnittelu ja toteutus alkoivat syksyllä 2005 systemaattisella tiedonhaulla

ja aineiston keruulla. Aineiston keruun pohjalta kirjoitimme opinnäytetyömme kirjallisuus-

katsauksen, joka toimi OSCE-mittarin suunnittelun ja toteutuksen perustana. Kirjallisuus-

katsaukseen liittyvän aineiston hankinnassa olemme turvautuneet ohjaavien opettajien ja

Stadian kirjaston informaatikkojen antamaan tiedon haun koulutukseen. Kirjallisuuskatsa-

uksen aineiston olemme keränneet ensihoitoalan ja lähitieteiden kirjallisuudesta sekä leh-

distä. Tieteelliset tutkimusartikkelit on haettu Stadian intranetin e-aineistojen tietokannois-

ta. Tiedon haussa käyttämistämme tietokannoista ja hakusanoista olemme tehneet erillisen

yhteenvedon (liite 1).

HUS:n sairaankuljetuksen toimintaohjeet ovat olleet OSCE-mittarin suunnittelun rakenteel-

lisena pohjana, ja mittaria on kehitetty edelleen tieteellisiin tutkimuksiin ja ensihoidon kir-

jallisuuteen perustuen. Suunnittelun lähtökohtana on ollut aidontuntuisen simuloidun poti-

lastilanteen kehittäminen, joka realistisuudellaan motivoisi OSCE-testaukseen osallistuvia

sairaankuljettajia toimimaan samalla intensiteetillä kuin todellisissa ensihoitotilanteissa.

Keväällä 2006 aloimme suunnitella simuloitua potilastilannetta OSCE-mittaria varten. OS-

CE-mittari on aina tiettyyn potilastilanteeseen sidonnainen osaamisen mittauksen väline,
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joten muutokset potilastilanteen luonteessa johtavat väistämättä mittarin sisällöllisiin ja

rakenteellisiin muutoksiin. Tämän vuoksi on mahdotonta luoda universaalia hypoglyke-

miapotilaan hoidon osaamista arvioivaa mittaria, joka toimisi kaikissa erilaisissa hypogly-

kemian osaamista arvioivissa simuloiduissa potilastilanteissa.

Potilastilanteen suunnittelun pohjana on ollut ajatus luoda mahdollisimman aidontuntuinen

ja lavastettu tilanneharjoitus, jossa testiolosuhteet ovat kaikille testiin osallistuville saman-

laiset. Tavoitteenamme on ollut myös kehittää ainutlaatuinen, turvallinen ja nautinnollinen

tilanneharjoitus, joka toimii oman ammatillisen osaamisen arvioinnin ja kehittämisen työ-

kaluna. OSCE-mittarin suunnittelussa halusimme määrittää tilanneharjoitukselle haastavan,

mutta realistisen vaikeustason siten, että HUS:n sairaankuljetuksen toimintaohjeen osaami-

nen hypoglykemian ja tajuttoman potilaan hoidon osalta antaa riittävät edellytykset suoriu-

tua hyväksytysti OSCE-testistä.

Potilastilanteen suunnitteluvaiheessa perehdyimme huolellisesti HUS:n sairaankuljetuksen

toimintaohjeisiin tajuttoman ja hypoglykemiapotilaan sairaalan ulkopuolisen ensihoidon

osalta. Tavoitteenamme oli luoda haastava potilastilanne, joka eroaa tavanomaisesta hypo-

glykemiapotilaan ensihoitotehtävästä. Potilastilanteen lähtökohtana oli se, että sairaankulje-

tusyksikkö hälytetään ensihoitotehtävälle tajuttomuus-tehtäväkoodilla, jolloin OSCE-testiin

osallistuvat sairaankuljettajat eivät pysty ensihoitotehtävän saatuaan orientoitumaan hypo-

glykemiapotilaan ensihoitoon, vaan joutuvat aloittamaan potilaan ensiarvion ”nollatilan-

teesta”.

Simuloidun OSCE-tilanneharjoituksen potilaaksi valitsimme 46-vuotiaan avoliitossa olevan

mieshenkilön, jolla on perussairautena tablettihoitoinen II tyypin diabetes. Hän syö sään-

nöllisesti Metforem 500 mg lääkettä kahdesti 1000 mg päivässä. Hänellä ei ole muita lääk-

keitä käytössä, eikä hänellä ole lääkeaineallergioita. Potilas on ammatiltaan teollisuusvartija

ja on ollut edellisen yön töissä. Valvomisen vuoksi hän on syönyt normaalia vähemmän ja

hänelle on alkanut kehittyä hypoglykemian oireita. Aamulla hän saapuu asunnolleen ja lyy-

histyy keittiön lattialle loukkaamatta kuitenkaan itseään. Hetkeä myöhemmin talonmies,

joka on tulossa vaihtamaan vesihanaa, löytää potilaan hänen asuntonsa keittiön lattialta

tajuttomana. Tavattaessa potilas hengittää, mutta ei herää talonmiehen ravisteluun, jolloin
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talonmies tekee hätäilmoituksen. Tapahtumahetkellä potilaan vaimo on ostoksilla keskus-

tassa.

Hypoglykemia on hyvin yleinen ensihoitotehtävä, ja suurin osa hypoglykemiapotilaista

voidaan hoitaa sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa tapahtumapaikalla ja jättää kuljetta-

matta. Tämän vuoksi halusimme valita simuloituun potilastilanteeseen potilaaksi II tyypin

tablettihoitoista diabetesta sairastavan henkilön, joka tulee aina kuljettaa sairaalatarkkailuun

(Lehtonen 2003a: 5–6). Toisaalta haluamme myös selvittää, miten hyvin OSCE-testiin

osallistuvat sairaankuljettajat tuntevat HUS:n sairaankuljetuksen toimintaohjeen.

Simuloidun potilastilanteen haastavuutta on haluttu lisätä sillä, että tapahtumapaikalla ei ole

ketään, joka tuntisi potilasta ja voisi kertoa sairaankuljettajille tapahtumatietoja. Tämän

vuoksi suunnittelimme potilastilanteen sellaiseksi, että tapahtumapaikalla tajuttoman poti-

laan löytää sattumalta talonmies, joka ei tunne potilasta henkilökohtaisesti. Simuloidun

tilanneharjoituksen sujuvuuden kannalta on tärkeää, että tapahtumapaikalta löytyy kuiten-

kin henkilö, joka voi vaivatta avata potilaan asunnon ulko-oven tapahtumapaikalle saapu-

ville sairaankuljettajille.

Talonmiehen näkökulmasta simuloidun tilanneharjoituksen tapahtumien kulku on seuraava:

Talonmies on saapunut potilaan asuntoon asentamaan uutta keittiön hanaa ja löytää asun-

non keittiön lattialta asunnon omistajan tajuttomana. Talonmies soittaa hätäkeskukseen ja

kertoo hätäkeskuspäivystäjälle tapahtumatiedot. Hätäkeskuspäivystäjä hälyttää kohteeseen

sairaankuljetusyksikön tehtäväkoodilla B702 (tajuton). Talonmies jää asuntoon odottamaan

ambulanssia ja avaamaan oven kohteeseen saapuville sairaankuljettajille.

Simuloidussa potilastilanteessa OSCE-testiä valvova henkilö voi toimia talonmiehenä, sillä

valvoja voi kertoa ovea avatessaan lyhyesti omat havaintonsa ja tapahtumatietonsa potilaas-

ta. Tämän jälkeen talonmies voi pyytää lupaa sairaankuljettajilta poistua asunnosta, sillä

hänellä on lukuisia muita kiinteistöhuoltotöitä muualla.

Suunnitteluvaiheen aikana halusimme liittää simuloidun potilastilanteen potilaalle lä-

hiomaisen, joka tuntee potilaan useiden vuosien ajalta, mutta ei ole kuitenkaan tapahtuma-

paikalla potilaan sairastuessa. Tällä tavoin halusimme nähdä, millä lailla testiin osallistuvat
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sairaankuljettajat huomioivat potilaan avovaimon osana hypoglykemiapotilaan ensihoitoa.

Nähtäväksi jää, kuinka moni sairaankuljettaja yrittää saada avovaimon kotiin kauppareis-

sulta tarkkailemaan hypoglykemiasta toipuvaa avomiestä.

OSCE-testissä potilasta näyttelevä henkilö tarvitsee huolellisen perehdytyksen omaan näyt-

telijän rooliin valmistautuessa. Potilasta näyttelevälle henkilölle on kerrottava potilaan

oleelliset taustatiedot, potilastilanteen kannalta oleelliset tapahtumatiedot sekä toiminnan

potilastilanteen aikana. Potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää, että potilasta näyttelevä

henkilö ja potilastilanteen valvoja sopivat keskenään, millä tavoin potilastilanne keskeyte-

tään, mikäli potilas kokee potilastilanteen aikana oman turvallisuutensa olevan uhattuna.

Simuloidun potilastilanteen alussa potilas on tajuton ja torjuu kipua kivulla ärsyttäessä.

Sairaankuljettajien aloittaessa 10-prosenttisen glukoosiliuoksen annostelun laskimonsisäi-

sesti potilas alkaa vähitellen herätä tajuttomuudesta. Potilas availee aluksi uneliaana silmi-

ään ja poistaa happimaskin kasvoiltaan. Potilas on sekava ja hieman levoton ja pyrkii hiu-

kan haparoiden istumaan. Potilas on aluksi puheiltaan sekava ja lyhytsanainen, mutta alkaa

orientoitua hiljalleen. Ruokailun jälkeen potilas on hyvävointinen, mutta hiukan uninen.

Simuloituun potilastilanteeseen osallistuvat sairaankuljettajat tekevät ensi- ja tarkennetun

arvion sekä hoitotoimenpiteet samalla tavoin kuin todellisissa ensihoitotehtävissä. Potilaan

peruselintoimintojen mittausarvot ovat samat, jotka potilaasta on saatavissa havainnoimalla,

haastattelemalla ja mittaamalla. Tässä potilastapauksessa happisaturaatio ja verensokeri

poikkeavat potilaan omista peruselintoimintojen mittausarvoista ja potilastilanteen valvoja

kertoo kyseiset mittausarvot kuuluvalla äänellä testiin osallistuville sairaankuljettajille heti,

kun he ovat suorittaneet kyseisen peruselintoimintojen mittauksen konkreettisesti.

HUS:n sairaankuljetuksen toimintaohjeen mukaan hapenanto aloitetaan tajuttomalle poti-

laalle happisaturaation ollessa alle 95 % (Lehtonen 2003b: 4). Simuloidussa potilastilan-

teessa hypoglykemiapotilaan happisaturaatio on 93 %, jotta voimme arvioida aloittavatko

sairaankuljettajat happihoidon toimintaohjeiden mukaisesti. HUS:n sairaankuljetuksen toi-

mintaohjeen perusteella hypoglykemiapotilaalle aletaan antaa glukoosia laskimonsisäisesti,

mikäli verensokeri on alle 3 mmol/l (Lehtonen 2003a: 4–5). Valitsimme hypoglykemiapoti-

laalle verensokeritason 2,2 mmol/l, sillä on vaikeaa tarkoin määritellä, millä verensokeriar-
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voilla hypoglykemia aiheuttaa tajuttomuuden, koska sen esiintyvyyteen liittyy huomattavaa

vaihtelua (Hansen - Simpkins 1980: 681–682).

Simuloidun potilastilanteen autenttisuutta voidaan parantaa huolellisella lavastuksella. OS-

CE-testin suorituspaikaksi kannattaa valita tila, joka vastaa simuloidun potilastilanteen ku-

vauksen kaltaisia ominaisuuksia. Mikäli OSCE-testin suorituspaikka ei vastaa kuvattua

ympäristöä, kannattaa simuloituun potilastilanteeseen osallistuvia sairaankuljettajia valmis-

tella kirjallisilla tai suullisilla kuvauksilla tapahtumapaikan ja ympäristön ominaisuuksista,

jotta he voivat paremmin orientoitua OSCE-testiin.

Tilannelavastusta voidaan parantaa myös esimerkiksi potilasmaskeerauksella. Hypoglyke-

miapotilaan ihon kalpeutta voidaan keinotekoisesti jäljitellä kasvojen maskeeraamisella ja

kylmänhikisyyttä suihkuttamalla kylmää vettä sumutinpullolla käsien paljaille osille ja kas-

voille.

OSCE-testin autenttisuutta voidaan lisätä myös sillä, että hoitotoimenpiteet tehdään näytte-

lijäpotilaille. Esimerkiksi suoniyhteyden avaaminen simuloidussa potilastilanteessa näytte-

lijäpotilaalle tekee harjoitustilanteesta realistisemman ja harjoitukseen osallistuvat sairaan-

kuljettajat asennoituisivat testitilanteeseen todennäköisesti korkeammalla motivaatiolla.

OSCE-testissä käytettävien ”lääkeaineiden” pitäisi olla 0,9-prosenttista keittosuolaliuosta,

jotta niitä voitaisiin annostella turvallisesti laskimonsisäisesti. Laskimonsisäisen lääkkeen

annon myötä potilastilanteen valvojan on huolehdittava siitä, että aseptiikka on OSCE-

testin aikana korkeatasoista.

OSCE-testin toteuttaminen käytännössä edellyttää mittavia henkilöstöresursseja, sillä simu-

loitu potilastilanne vaatii valvojia, potilaita sekä testiin osallistuvia henkilöitä. Käytännölli-

nen tapa rekrytoida potilaita OSCE-testiin on käyttää testiin osallistuvia sairaankuljettajia

näyttelijäpotilaina. Jokainen sairaankuljettaja toimisi vuorollaan näyttelijäpotilaana, johon

heidät perehdytettäisiin samaan aikaan, kun harjoitukseen osallistuvat sairaankuljettajat

valmistautuvat OSCE-testiin.

Ajanhallinta on osa käytännön järjestelyjä, joilla turvataan OSCE-testin sujuvuus ja onnis-

tuneisuus. OSCE-testissämme olemme varanneet viisi minuuttia aikaa hoitovälineisiin tu-
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tustumiseen ja tarkastamiseen sekä kaksi minuuttia kirjallisen tehtävän annon lukemiseen ja

ensihoitotehtävään valmistautumiseen. OSCE-testin suoritusaika on 15 minuuttia, jonka

jälkeen välittömälle palautekeskustelulle on varattu 15 minuuttia aikaa. Simuloidussa poti-

lastilanteessa OSCE-testiin osallistuvilla sairaankuljettajilla on verensokerin mittauksen ja

hypoglykemian toteamisen jälkeen viisi minuuttia aikaa avata suoniyhteys ja aloittaa glu-

koosin anto laskimonsisäisesti. Mikäli suoniyhteyttä ei saada avattua viidessä minuutissa,

potilaalle annetaan lihakseen injektiona 1 mg glukagonia ja potilasta lähdetään kuljetta-

maan viiveettä (Lehtonen 2003a: 5).

Tilanneharjoituksen valvoja tarkkailee ja kirjaa havaintonsa tarkkailulomakkeelle koko

testitilanteen ajan. OSCE-testiä tarkkaileva harjoituksen valvoja ei kuitenkaan pysty luke-

maan harjoitukseen osallistuvien sairaankuljettajien ajatuksia. Tästä syystä on tärkeää, että

testiin osallistuvia sairaankuljettajia kehotetaan ajattelemaan ääneen koko tilanneharjoituk-

sen aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että harjoitukseen osallistuvat sairaankuljetta-

jat puhuvat kuuluvalla äänellä keskenään tekemistään havainnoista, päätöksistä ja hoitotoi-

menpiteistä. Harjoitukseen osallistuvia sairaankuljettajia on ohjeistettava myös kirjaamaan

ylös kaikki tekemänsä havainnot ja hoitotoimenpiteet ensihoitokertomukseen, sillä mitä ei

ole kirjattu, ei voida olettaa tehdyksi.

6.3 OSCE-mittarin suunnittelu ja toteutus

OSCE-mittarin simuloidun potilastilanteen suunnittelun ja toteutuksen myötä käynnistim-

me OSCE-mittarin suunnitteluprosessin keväällä 2006. Suunnitteluprosessin tarkoituksena

oli luoda hypoglykemiapotilaan ensihoidon osaamisen arviointiin soveltuva arviointiväline,

OSCE-mittari. Suunnittelutyön perustana ovat olleet HUS:n sairaankuljetuksen toimintaoh-

jeet hypoglykemian ja tajuttoman potilaan ensihoidon osalta sekä tieteelliset tutkimukset ja

ensihoidon kirjallisuus. OSCE-mittarin suunnittelussa apunamme on ollut lisäksi ensihoita-

ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Työelämän edustajana hän on antanut meille ke-

hittämisehdotuksia OSCE-mittarin parantamiseksi mittarin suunnittelu- ja toteutusvaiheen

aikana.

Suunnittelun alkuvaiheessa poimimme HUS:n sairaankuljetuksen hypoglykemian ensihoi-

toa käsittelevästä toimintaohjeesta keskeiset osaamisalueet, jotka ovat pohjana hypoglyke-
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miapotilaan sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa. Seuraavaksi haimme tieteellisistä tutki-

muksista ja ensihoidon kirjallisuudesta sellaisia keskeisiä osaamisalueita, joita ei HUS:n

sairaankuljetuksen toimintaohjeista löytynyt. Lopuksi sijoittelimme keräämämme osaamis-

alueet aikajanalle loogiseen tärkeysjärjestykseen käyttäen hyväksi HUS:n sairaankuljetuk-

sen toimintaohjetta, tieteellisiä tutkimuksia ja ensihoidon kirjallisuutta. Loogisella tärkeys-

järjestyksellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa toimintajärjestystä, jonka mukaan hypogly-

kemiapotilaan hoito toteutetaan sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa. Tässä suunnittelu-

vaiheessa OSCE-mittarimme sisälsi 50 osaamisaluetta (liite2).

Yhdysvaltalainen Advanced Trauma Life Support (ATLS) -koulutusjärjestelmän mukainen

potilaan tutkimisjärjestys toimi OSCE-mittarimme ohjenuorana loogista tärkeysjärjestystä

suunniteltaessa (Hiltunen 2002: 581–588). Vaikka ATLS:n mukainen potilaan tutkimisjär-

jestys on suunniteltu traumapotilaita varten, se sopii erinomaisesti myös äkillisesti sairastu-

neen potilaan hoitoon sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa (Alaspää - Holmströn 2003:

60–62).

ATLS:n koulutusjärjestelmän mukaan potilas tutkitaan aina järjestyksessä ABCDE, jossa

huomioidaan suurin mahdollinen potilaan terveyttä uhkaava vaara. ATLS:ssa A, B, C, D ja

E kirjaimet viittaavat potilaan tutkimista kuvaavaan tärkeysjärjestykseen, jotka ovat peräi-

sin sanoista: Airway (hengitystie), Breathing (hengitys), Circulation (verenkierto), Disabili-

ty (tajunta) ja Exposure (vammojen paljastaminen). (Hiltunen 2002: 581–588).

OSCE-mittarimme kahden ensimmäisen osaamisalueen tarkoituksena on saada karkea käsi-

tys tajuttoman potilaan tajunnan tasosta. Tajunnan tason karkealla määrittämisellä tarkoite-

taan tässä yhteydessä sitä, että potilasta puhutellaan kuuluvalla äänellä ja tarvittaessa ravis-

tellaan riittävällä voimalla, jotta voidaan arvioida, onko potilas hereillä, herätettävissä vai

tajuton. Nämä toimenpiteet kuuluvat hypoglykemiapotilaan tilan ensiarvioon ja niistä saa-

tava tieto on lähtökohta potilaan tutkimiselle. (Reitala 1998: 3–9).

Kolmas osaamisalue OSCE-mittarissamme käynnistää systemaattisen potilaan ensiarvion.

ATLS:n mukaan ilmatien varmistaminen on tärkein yksittäinen sairaankuljettajan tekemä

toimenpide, joka kuuluu osana potilaan ensiarvioon (Kinnunen 2001: 3-3). Neljännestä

kahdeksanteen osaamisalueeseen OSCE-mittarimme keskittyy hengitystyön riittävyyden
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arviointiin. Tajuttoman potilaan hengityksen riittävyyttä arvioidaan katselemalla rintakehän

liikkeitä, kuuntelemalla korvin hengitysääniä, haistelemalla uloshengitysilmaa ja kämmen-

selällä tunnustelemalla ilmavirran riittävyyttä nenänielun edestä sekä määrittämällä samalla

potilaan hengitystaajuuden (Kinnunen 2001: 3-4–3-5). Hengitystyön arvioinnin perusteella

sairaankuljettaja päättää, tarvitseeko potilas välittömiä hoitotoimenpiteitä hengitystyön tur-

vaamiseksi vai voidaanko ensiarviossa siirtyä seuraavaan osa-alueeseen.

Sairaankuljettajan työ on tiimityötä työparin kanssa. Ensiarvioon ei tarvita kahta sairaan-

kuljettajaa, joten toinen sairaankuljettaja haastattelee tapahtumapaikalla olevia potilaan

tuntevia henkilöitä tai tapahtumien kulun nähneitä läsnäolijoita samalla, kun toinen sai-

raankuljettaja tekee ensiarviota hypoglykemiapotilaasta. OSCE-mittarin yhdeksäntenä koh-

tana on osaamisalue, jossa sairaankuljettaja selvittää tapahtumapaikalla olijoilta tapahtuma-

tiedot. Tapahtumatiedoilla tarkoitetaan anamneesia, jossa selvitetään potilaan sairastumi-

seen ja aikaisempaan terveydentilaan liittyviä tietoja. Tapahtumatiedot ovat ensiarvoisen

tärkeitä, sillä ne ohjaavat sairaankuljettajia välittömästi kohti tärkeitä löydöksiä, jotka toi-

mivat suunnannäyttäjinä tarkoituksenmukaiseen ja viiveettömään ensihoitoon sairaalan

ulkopuolella. (Kinnunen 2001: 3–12).

OSCE-mittarin kymmenes ja yhdestoista osaamisalue liittyvät myös hengitystyön riittä-

vyyden arviointiin. HUS:n sairaankuljetuksen toimintaohjeen mukaan tajuttoman potilaan

hengitystä arvioidaan pulssioksimetrillä (Lehtonen 2003b: 4). Happisaturaation jäädessä

alle 95 %:n on aloitettava happihoito 35-prosenttisella happimaskilla (Vaula 2004: 138).

Verenkierron riittävyyden arviointi on osa ATLS:n mukaista potilaan ensiarviota. OSCE-

mittarin 12.–15. osaamisalueet arvioivat sairaankuljettajien kykyä arvioida hypoglyke-

miapotilaan verenkierron riittävyyttä. Rannesykettä tunnustelemalla voidaan tehdä karkea

arvio verenkierron riittävyydestä, sydämen syketaajuudesta ja systolisen verenpaineen ta-

sosta (Reitala 2002: 186). Hypoglykemiassa adrenaliinin erityksen lisääntyminen vaikuttaa

ihon lämpöön, väriin ja hikisyyteen (Lehtonen 2002: 450). Havaintoina ihon lämpöön, vä-

riin ja hikisyyteen liittyvät poikkeavat löydökset ovat ensiarviossa tärkeitä, sillä ne osaltaan

kertovat sairaankuljettajalle sympaattisen hermoston aktivoitumisesta potilaan terveyttä

uhkaavassa kriisitilanteessa (Nienstedt - Hänninen - Arstila - Björkqvist 2002: 541–543).
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OSCE-mittarin 16.–18. osaamisalueissa arvioidaan sairaankuljettajien osaamista tajunnan

tason määrittämisessä Glasgow´n kooma-asteikolla (Glasgow Coma Scale = GCS). Glas-

gow´n kooma-asteikko koostuu kolmesta eri pisteytetystä osa-alueesta: silmien avaamises-

ta, puhevasteesta ja liikevasteesta. Tajunnan tason määrittämisessä sairaankuljettaja arvioi

potilaan tajuntaa kaikkien kolmen osa-alueen mukaan ja määrittää pisteet kullekin osa-

alueelle. Yhteispistemäärä eli koomapisteet saadaan laskemalla kaikkien kolmen tajuntaa

kuvaavien osa-alueiden pisteet yhteen. (Reitala 2002: 195) GCS:n määrittäminen on tärke-

ää, sillä se antaa luotettavamman ja havainnollisemman kuvan potilaan tajunnan tasosta

kuin karkea tajunnan tason arviointi. Lisäksi se toimii tärkeänä vertailukohtana toistettaessa

tajunnan tason arviointi potilaan ensihoidon aikana.

Verensokerin määrittäminen on osa tajuttoman potilaan ensiarviota HUS:n sairaankuljetuk-

sen toimintaohjeen mukaan (Lehtonen 2003b: 3). OSCE-mittarin 19. osaamisalueen tehtä-

vänä on arvioida, mittaavatko sairaankuljettajat verensokerin noudattaen HUS:n sairaankul-

jetuksen toimintaohjetta. OSCE-mittarin 20. osaamisalueena on verenpaineen mittaaminen,

joka on osa hypoglykemiapotilaan tarkennettua tilan arviota (Lehtonen 2003a: 3). Veren-

paineen mittaaminen täydentää aikaisemmin tehtyä verenkierron karkeaa arviota ja antaa

tarkemman kuvan potilaan verenpaineesta ja verenkierron tilasta.

Verensokerin määrittämisen ja hypoglykemian toteamisen myötä sairaankuljettaja alkaa

antaa kymmenprosenttista glukoosia suonensisäisesti (Lehtonen 2003a: 4). Suonensisäisen

lääkkeen anto edellyttää aina suoniyhteyden avaamista ja OSCE-mittarin 21. osaamisalueen

tarkoituksena on selvittää, suoriutuvatko sairaankuljettajat suoniyhteyden avaamisesta.

OSCE-mittarin 22. osaamisalueen tarkoituksena on arvioida, miten hyvin sairaankuljettaja

suoriutuu suonensisäisen glukoosivalmisteen käyttökuntoon laittamisesta ja sen antamisesta

suonensisäisestä hypoglykemiapotilaalle.

Suonensisäisen glukoosin annon jälkeen hypoglykemiapotilaalta on määritettävä verenso-

keri uudestaan (Castrén 2003: 382). OSCE-mittarin 23. ja 24. osaamisalueiden tehtävänä on

selvittää, mittaavatko sairaankuljettajat verensokerin annettuaan glukoosia ja määritetäänkö

verensokeri siitä kädestä, johon ei ole annosteltu glukoosia. Verensokerimittauksen tulos on

epäluotettava, mikäli verensokeri mitataan samasta kädestä, johon suonensisäinen glukoosi

on annosteltu (Vaula 2004: 139).
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Hypoglykemiapotilaan herätessä sairaankuljettajan on haastattelemalla arvioitava potilaan

tajunnan tasoa. Mikäli hypoglykemiapotilas on orientoitunut ja kykenee nielemään normaa-

listi, sairaankuljettajan on varmistettava, että potilas syö riittävästi. (Lehtonen 2002: 451)

OSCE-mittarin 25.–27. osaamisalueiden tehtävänä on selvittää, arvioiko sairaankuljettaja

tajunnan tasoa, orientaatiota ja nielemiskykyä hypoglykemiapotilaan herättyä suonensisäi-

sen glukoosin annon jälkeen sekä millä tavoin ja kuinka nopeasti sairaankuljettaja varmis-

taa, että hypoglykemiapotilas syö riittävästi.

Potilaan ruokailun aikana sairaankuljettajalla on oiva tilaisuus haastatella potilasta ja selvit-

tää mahdollisia syitä hypoglykemiaan. Sairaankuljettajan on aina selvitettävä hypoglykemi-

an kehittymiseen johtaneet syyt (Castrén 2003: 382). Syiden löytäminen on tärkeää, jotta

sairaankuljettaja voi tehdä päätöksen hypoglykemiapotilaan kuljettamatta jättämisestä tai

kuljettamisesta sairaalaseurantaan (Lehtonen 2003a: 5). OSCE-mittarin 28.–48. osaamis-

alueiden tehtävänä on selvittää, pystyvätkö sairaankuljettajat hypoglykemiapotilasta haas-

tattelemalla selvittämään hypoglykemiaan johtaneet syyt ja millä tavoin sairaankuljettajat

reagoivat saamiinsa tietoihin tehdessään päätöstä kuljettamatta jättämisestä tai hypoglyke-

miapotilaan kuljettamisesta sairaalatarkkailuun.

Sairaankuljettajan on aina tarkistettava hypoglykemiapotilaan verensokeri kymmenen mi-

nuutin kuluttua ateriasta (Vaula 2004: 139). OSCE-mittarin 49. osaamisalueen tehtävänä on

selvittää, ottaako sairaankuljettaja hypoglykemiapotilaalta verensokerin uudestaan ruokai-

lun jälkeen. OSCE–mittarin viimeisen osaamisalueen tarkoituksena on arvioida sairaankul-

jettajien osaamista hypoglykemiapotilaan hoitoonohjauksen osalta. Sairaankuljettajan on

aina kuljetettava sairaalatarkkailuun hypoglykemiapotilas, jolla on tablettihoitoinen diabe-

tes (Lehtonen 2003a: 5).

6.4 OSCE-mittarin modifiointi pilotoinnista saadun käyttökokemuksen perusteella

Syyskuussa 2006 toteutimme OSCE-mittarin pilotoinnin, jonka tarkoituksena oli selvittää

hypoglykemiapotilaan ensihoidon osaamista arvioivan OSCE-mittarimme toimivuutta si-

muloidussa potilastilanteessa. Pilotoinnnilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa esitutkimusta,
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jolla selvitetään OSCE-mittarin luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta simuloidussa toimin-

taympäristössä, johon mittari on suunniteltu.

OSCE-mittarin pilotointi toteutettiin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian Tukholmanka-

dun toimipisteessä. Esitutkimukseen osallistui 14 ikäluokkamme ensihoitajaopiskelijaa ja

simuloitu potilastilanne lavastettiin hoitotyön luokkaan B363. Ensihoitajaopiskelijat osallis-

tuivat simuloituun esitutkimukseen sairaankuljettajapareina ja simuloituja hypoglyke-

miapotilaan osaamista arvioivia potilastilanteita oli kuusi. Viimeiseen simuloituun potilasti-

lanteeseen osallistui neljä ensihoitajaopiskelijaa, koska pilotoinnin aikataulu oli venähtänyt

ylipitkien palautekeskustelujen vuoksi.

Pilotointiin osallistuvilla ensihoitajaopiskelijoilla oli viisi minuuttia aikaa tutustua hoitovä-

lineisiin, joihin kuului hoitolaukku, hapenantovälineet ja defibrillaattori. Simuloitu testiti-

lanne alkoi kirjallisella tehtävän annolla, johon oli varattu kaksi minuuttia aikaa (liite4).

Kahden minuutin kuluttua simuloidun harjoituksen valvoja ohjasi testitilanteeseen osallis-

tuvat ensihoitajaopiskelijat hoitotyön luokkaan ja testitilanne alkoi.

Simuloidun OSCE-testin valvojana ja näyttelijäpotilaana toimimme itse. Tilannelavastami-

seen emme pilotoinnin aikana nähneet vaivaa, sillä päällimmäinen tarkoituksemme oli tut-

kia OSCE-mittarin käyttökelpoisuutta simuloidussa potilastilanteessa. Pilotoinnnin aikana

OSCE-mittarin toimivuutta ja simuloidun potilastilanteen kulkua valvoi myös ulkopuolinen

tarkkailija, työelämänedustaja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

OSCE-mittarin pilotoinnista saatujen käyttökokemusten perusteella havaitsimme, että OS-

CE-mittarissa on vielä pieniä puutteita, mutta sen perusrakenne on hyvä ja simuloitu poti-

lastilanne oli toimiva ja realistinen. Aikataulujen venyminen pilotoinnin aikana oli ainoa

ongelma, johon törmäsimme esitestauksen aikana, ja se johtui pelkästään siitä, että työelä-

mäedustaja antoi palautetta sekä tilanneharjoitukseen osallistuvien ensihoitajaopiskelijoiden

toiminnasta että OSCE-mittarin toimivuudesta ja käyttökelpoisuudesta. Vastaavia ongelmia

tuskin ilmenee jatkossa, sillä OSCE-testauksen jälkeen ei tulla antamaan välitöntä palautet-

ta OSCE-testiin osallistuville sairaankuljettajille, vaan loppuarviointi tehdään kaikkien hy-
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poglykemian hoidon osaamista arvioivien osioiden jälkeen (Wilkinson ym. 2001: 1043–

1049).

Pilotoinnista saadun palautteen pohjalta lähdimme modifioimaan OSCE-mittaria havaittu-

jen ongelmien korjaamiseksi. Modifioidussa OSCE-mittarissa osaamisalueita on 55 ja teh-

tyjä muutoksia ja lisäyksiä on yhteensä yhdeksän. Opinnäytetyötämme ohjaavat opettajat

ovat lähettäneet OSCE-mittarimme (liite 3) asiantuntijatyöryhmälle arvioitavaksi. Valitet-

tavasti kaikkia asiantuntijalausuntoja ei ollut saatavilla ennen opinnäytetyön raportointivai-

hetta, joten emme voineet käyttää tätä tietoa OSCE-mittarin kehittämisprosessissa.

Tajuttomalle hypoglykemiapotilaalle laitetaan nieluputki, mikäli hän sen sietää (Castrén

2003: 381). Nieluputken käytöstä ei ole kuitenkaan maininta HUS:n sairaankuljetuksen

toimintaohjeessa (Lehtonen 2003a: 1–6). Jätimme tarkoituksella OSCE-mittaristamme pois

osaamisalueen, jossa hengitystien avoimuus varmistetaan nieluputkella. Tällä haluttiin vält-

tää, että näyttelijäpotilaalle ei yritetä laittaa nieluputkea ja toisaalta simuloidussa tilannehar-

joituksessa potilaamme ei ole syvästi tajuton, vaan hänellä on hypoglykemian aiheuttama

tajunnantason alenema. Tilanneharjoituksen valvoja ohjeistaan siten, että nieluputkea ei saa

laittaa potilaalle. Mikäli harjoitukseen osallistuva sairaankuljettaja ottaa nieluputken kä-

teensä, valvoja toteaa välittömästi, että potilas ei siedä nieluputkea.

Seuraavaksi käymme lyhyesti läpi muutokset, jotka olemme tehneet OSCE-mittariin pilo-

toinnista saadun palautteen perusteella. Modifioidun OSCE-mittarin kahdennellatoista

osaamisalueella on haluttu varmistaa, että sairaankuljettaja arvioi happihoidon toteutusta

happisaturaatiota seuraamalla happihoidon aloittamisen jälkeen. Happimaskin asettaminen

potilaan kasvoille ei riitä, vaan sairaankuljettajan on myös arvioitava, onko käytössä oleva

hapenantoväline tarkoituksenmukainen; voidaanko sillä turvata riittävä hapettuminen hy-

poglykemiapotilaalle (Reitala 1998: 4–79).

Tajuton hypoglykemiapotilas asetetaan kylkiasentoon (Vaula 2004: 138). Modifioidun

OSCE-mittarin 20. osaamisalueen tarkoituksena on varmistaa hypoglykemiapotilaan hengi-

tystie laittamalla hänet kylkiasentoon. Tarkoituksemme oli, että potilas laitetaan kylkiasen-

toon vasta ensiarvion jälkeen samalla, kun häneltä määritetään verensokeri.
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Jos sairaankuljettaja ei saa avattua suoniyhteyttä viidessä minuutissa, potilaalle on annetta-

va lihakseen injektiona 1 mg glukagonia ja potilasta on lähdettävä kuljettamaan viiveettä

(Lehtonen 2003a: 5). Teoriassa on mahdollista, että OSCE-testissä hypoglykemiapotilaalle

ei saa avattua suoniyhteyttä viidessä minuutissa ja sen vuoksi OSCE-mittariin täytyi lisätä

neljä uutta osaamisaluetta. Mikäli OSCE-testiin osallistuva sairaankuljettaja saa suoniyh-

teyden avattua viidessä minuutissa, siirrytään OSCE-mittarissa suoraan osaamisalueeseen

23. Muussa tapauksessa siirrytään OSCE-mittarissa osaamisalueisiin 22b. – 22e. ja näiden

osaamisalueiden arvioinnin jälkeen OSCE-testi päättyy, sillä sairaankuljettaja ei voi selvit-

tää haastattelemalla hypoglykemiaan johtaneita syitä, mikäli potilas on tajuton.

Potilastilanteen kuvauksessa hypoglykemiapotilas on lyyhistynyt keittiön lattialle, ja tämän

vuoksi on selvitettävä potilasta haastattelemalla ja tutkimalla, onko hän loukannut itseään

kaatumisen yhteydessä. Osaamisalueiden 51. ja 52 tarkoituksena on selvittää, huomioivatko

OSCE-testiin osallistuvat sairaankuljettajat kaatumisessa mahdollisesti aiheutuneet vam-

mat.

Osaamisalueessa 54. sairaankuljettaja mittaa verensokerin siitä kädestä, jossa ei ole suo-

niyhteyttä. Lisäsimme osaamisalueen jälkeenpäin, sillä OSCE-mittarin osaamisalueessa 26.

tämä oli huomioitu jo aiemmin ja halusimme näin muokata OSCE-mittarin sisällöllisesti

loogiseksi kokonaisuudeksi.

7 LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS

7.1 Luotettavuus

Mittarin luotettavuutta tarkasteltaessa keskeistä on, mittaako mittari todella juuri sitä, mitä

sen on tarkoitus mitata. Mittarin kattavuutta selvitetään mm. tutkimuksen sisällön, ennustet-

tavuuden ja kriteereiden kannalta. (Vehviläinen-Julkunen – Paunonen. 2006: 207). OSCE-

mittarimme pohjautuu siihen tutkittuun lääketieteelliseen tietoon, joka hypoglykemiapoti-

laan hoidosta on saatavilla ja Suomessa käytössä. Tämä lisää mittarimme teoriasisällön

luotettavuutta.
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Esitutkimuksella on suuri merkitys arvioitaessa mittarin validiteettia. Sen avulla voidaan

varmistaa mittarin toimivuus, loogisuus, ymmärrettävyys ja helppokäyttöisyys. (Vehviläi-

nen-Julkunen ym. 2006: 207). Esitestauksessa pääsimme testaamaan mittarin toimivuutta

mahdollisimman aidontuntuisessa tilanteessa. Testitilanteessa pystyimme käytännössä arvi-

oimaan, toimiiko potilastapauksemme tällaisessa testissä ja kykeneekö yksi tarkkailija tark-

kailemaan ja merkitsemään ylös kaikki, mitä testattava pari tekee ja puhuu. Esitestaus osoit-

ti mittarin toimivan hyvin potilasesimerkissämme. Lisäksi pystyimme testitilanteen pohjalta

muokkaamaan mittarin asiasisältöä vielä toimivammaksi lähinnä havainnoitavien kohtien

järjestyksen sekä ilmaisuasun kannalta. Esitestauksessa oli mukana tarkkailijana myös yksi

työelämän edustaja, kokenut hoitotason sairaankuljettaja. Häneltä saimme hyviä neuvoja ja

vinkkejä testauksemme aikana.

Mittarimme esitestauksen luotettavuutta heikentävä tekijä on se, että testauksessa mukana

olevat ensihoitajaopiskelijat tiesivät etukäteen, että kyseisessä simuloidussa testitilanteessa

on kyseessä hypoglykemiapotilas. Tämä vaikutti todennäköisesti siihen, miten testattavat

parit tutkivat potilaan ja kuinka nopeasti he päätyivät oikeaan työdiagnoosiin.

Sisältövaliditeetti (content validity) tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa käytetty käsite on

operationalisoitu mitattavaksi. Sisällön luotettavuus on perusedellytys mittarin muulle luo-

tettavuudelle. Keskeistä on, mittaavatko kysymykset juuri sitä, mitä on haluttu tutkia. Sisäl-

tövaliditeetin arviointitapoina käytetään sekä näennäisvaliditeettia että asiantuntija-

arviointeja. Näennäisvaliditeetti on validiteeteista heikoin, ja sillä tarkoitetaan lähinnä tutki-

jan itsensä näkemystä siitä, kuinka hyvin mittari mittaa tutkittavaa ilmiötä. Vaativampi ja

luotettavampi sisältövaliditeetti saadaan, kun käytetään ns. asiantuntijapaneelia. (Vehviläi-

nen-Julkunen ym. 2006: 207–208).

Mittarimme sisältövaliditeetin arvioimiseksi mittarimme lähetettiin asiantuntijatyöryhmälle

arvioitavaksi. Asiantuntijapaneeli arvioi, vastaako mittarin sisältö taustateoriaa. Asiantunti-

joina voivat toimia tutkittavan teema-alueen hyvin tuntevat henkilöt, jotka voivat olla käy-

tännön tai tutkimuksen asiantuntijoita. (Vehviläinen-Julkunen ym. 2006:208). Keski-

Uudenmaan pelastuslaitos on nimennyt tämän hankkeen asiantuntijatyöryhmän jäsenet.

Asiantuntija-arvioijan arvioi mittariamme seuraavien arviointikohteiden perusteella: osaa-
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misalueiden selkeys, yksiselitteisyys, arvioitavuus sekä tärkeys. Saamamme palautteen mu-

kaan mittarimme vaikutti toimivalta, emmekä tässä vaiheessa saaneet korjaus- tai paran-

nusehdotuksia mittariimme.

7.2 Eettisyys

Tutkimuksen tekijät ovat vastuussa tutkimuksensa eettisyydestä. Eettisyyttä pohdittaessa on

tärkeää verrata keskenään tutkimuksesta saatua hyötyä ja siitä aiheutuvaa haittaa: hyödyn

on oltava huomattavasti haittaa suurempi. Tutkimukseen osallistumisen on oltava vapaaeh-

toista, ja siihen osallistuvat voivat halutessaan keskeyttää sen milloin tahansa. Tutkimus ei

myöskään saa vahingoittaa tutkimukseen osallistujaa fyysisesti, psyykkisesti tai sosiaalises-

ti. (Vehviläinen-Julkunen - Paunonen 1998: 26–27).

Esitestasimme mittarin 14 vapaaehtoisella ensihoitajaopiskelijalla. Testattavien opiskelijoi-

den henkilöllisyyttä ei ole julkistettu tutkimuksen missään vaiheessa. Esitestauksessa emme

arvioineet testihenkilöidemme hypoglykemiapotilaan hoidon osaamista, vaan kiinnitimme

huomiota siihen, kuinka hyvin mittarimme toimi kyseisessä testitilanteessa. Palaute testi-

henkilöille siitä, miten he potilaan tutkimisesta ja hoitamisesta suoriutuivat, annettiin vain

heidän sitä erikseen pyytäessään. Tämän palautteen antoi kokenut ensihoitaja, joka oli mu-

kana testauksessa. Esitestauksen tuloksia ei ole julkistettu, vaan ne ovat olleet ainoastaan

apunamme mittaria kehitettäessä. Tarkoituksena on, että tämä työ tulee hyödyttämään sekä

ensihoidon koulutusta että Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstöä heidän kartoit-

taessaan osaamistaan hypoglykemiapotilaan hoitamisessa sekä mahdollisen vuorokoulutuk-

sen tarpeen arvioimisessa.

8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää OSCE:n (Objective Structured Clinical

Examination) soveltuvuutta ja käyttökelpoisuutta hypoglykemiapotilaan ensihoidon osaa-

misen arvioimisessa sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa. OSCE:n suunnittelu ja sen so-

veltuvuuden arviointi liittyvät Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Keski-Uudenmaan

pelastuslaitoksen yhteiseen hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää hypoglykemiapo-
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tilaan ensihoidon osaamista arvioiva mittari, jota voidaan käyttää Keski-Uudenmaan pelas-

tuslaitoksen perustason sairaankuljettajien ja ensivasteyksiköiden osaamisen arvioinnissa ja

koulutuksen suunnittelussa.

Omien kokemustemme perusteella OSCE on osoittautunut käyttökelpoiseksi osaamisen

arvioinnin menetelmäksi. Sen käyttökelpoisuus perustuu autenttisiin testiolosuhteisiin, joita

ei voida saavuttaa tavanomaisessa luokkahuoneopetuksessa. Simuloidut tilanneharjoitukset

ovat realistisuudellaan motivoivia ja mahdollistavat vaikeidenkin ensihoitotilanteiden har-

joittelemisen aidontuntuisissa toimintaympäristöissä.

OSCE-mittarin soveltuvuutta arvioivan esitutkimuksen tulokset osoittivat, että OSCE on

käyttökelpoinen arvioitaessa sairaankuljettajien osaamista hypoglykemiapotilaan ensihoi-

dossa sairaalan ulkopuolella. OSCE-mittari vaikutti esitutkimuksen perusteella toimivalta,

mutta sen luotettavuudesta hypoglykemiapotilaan ensihoidon arviointiin ei voi tehdä luotet-

tavia johtopäätöksiä ennen kuin OSCE-mittaria on testattu siinä toimintaympäristössä, jo-

hon se on suunniteltu.

Esitutkimuksessa OSCE-mittari todettiin käyttäjäystävälliseksi ja yksinkertaiseksi käyttää

simuloidussa harjoitustilanteessa. Käyttäjäystävällisyys korostui simuloidussa tilannehar-

joituksessa, jossa tilanneharjoituksen valvoja pystyi vaivatta arvioimaan ensihoidon osaa-

mista ja kirjaamaan havainnot OSCE-mittariin. Yksinkertaisuus ilmeni OSCE-mittarin loo-

gisena rakenteena, joka seurasi tarkasti tilanneharjoituksen kulkua.

OSCE-mittari on osoittanut soveltuvuutensa hypoglykemiapotilaan ensihoidon osaamisen

arviointimenetelmänä. Esitutkimuksessa OSCE-mittarilla oli vaivatonta arvioida simu-

loidussa harjoitustilanteessa ensihoidon osaamisen tasoa, sillä OSCE-mittari havaitsi hypo-

glykemiapotilaan ensihoidon osaamisessa esiintyneet puutteet.

OSCE-testin jälkeen ei tavallisesti anneta välitöntä palautetta simuloidun harjoitustilanteen

kulusta. Esitutkimuksesta saamiemme kokemusten perusteella välittömän palautteen anta-

minen on hyödyllistä, sillä usean tilanneharjoituksen jälkeen voi olla vaikeampaa käsitellä

loppuarviointia ja osa palautteesta jää hyödyntämättä.
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Esitutkimuksesta saamiemme kokemusten perusteella OSCE toimii parhaiten kliinisten

kädentaitojen ja teknisen osaamisen arvioinnin menetelmänä. OSCE-testin aikana oli hel-

pompi tarkkailla testiin osallistuvien henkilöiden kädentaitoja kuin ensihoidollisen päätök-

senteon ajatusprosessia. Päätöksentekoon ja ongelmanratkaisukykyyn liittyvää osaamista

voidaan OSCE:lla arvioida vaikeuttamalla simuloitua tilanneharjoitusta ennakoimattomalla

ongelmatilanteella, jolloin OSCE-testiin osallistuvat henkilöt joutuvat soveltamaan sairaan-

kuljetuksen toimintaohjeisiin liittyvää osaamistaan välittömässä testitilanteessa.

OSCE-mittarilla voidaan arvioida sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa HUS:n sairaankul-

jetuksen toimintaohjeisiin liittyvää osaamista. OSCE-mittarimme rakenne perustuu lähes

yksinomaan HUS:n sairaankuljetuksen hypoglykemiapotilaan toimintaohjeeseen, joten tie-

dolliset puutteet tai heikko toimintaohjeen tuntemus tulee väistämättä esiin OSCE-testin

aikana.

Esitutkimuksesta saamiemme kokemusten perusteella hypoglykemiapotilaan ensihoidossa

tarvittavaa teoreettista ja tutkimuksellista osaamista oli vaikea tarkkailla ja arvioida. Arvi-

ointia voisi helpottaa liittämällä OSCE-testiin lyhyen kirjallisen monivalintakokeen, jolla

arvioitaisiin hypoglykemiaan liittyvää teoreettista osaamista. Lyhyellä kirjallisella kokeella

voidaan tehdä OSCE:sta monipuolisempi osaamista arvioiva mittari ja lisätä samalla OS-

CE-testin taloudellisuutta.

OSCE on parhaimmillaan arvioitaessa suuren organisaation henkilöstön osaamista ja koulu-

tustarvetta. OSCE:n suunnittelu ja toteuttaminen vaativat lukuisia tunteja suunnittelua, rek-

rytointia, lavastamista, puvustamista ja organisointia, mikä tekee sen epätaloudelliseksi

menetelmäksi pienten organisaatioiden osaamisen arvioinnissa.

Tilannelavastamisella voidaan elävöittää toimintaympäristöä ja luoda realistisemmat puit-

teet simuloidulle tilanneharjoitukselle. OSCE-mittarin esitutkimuksessa testasimme OS-

CE:n toimivuutta tavallisessa luokkahuoneessa ilman lavasteita ja rekvisiittana olivat sai-

raankuljettajan hoitovälineet. Simuloidun tilanneharjoituksen aitoutta voidaan kehittää tes-

tipaikan huolellisella valinnalla ja lavastamisella sekä potilaan maskeeraamisella ja puvus-

tamisella. Pienilläkin toimilla voidaan testitilanne saada realistisemmaksi, jolloin testiin
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osallistuvat sairaankuljettajat motivoituvat simuloituun tilanneharjoitukseen erilaisella in-

tensiteetillä.

OSCE-mittarimme osaamisalueet mittaavat kliinisiä kädentaitoja, sairaankuljetuksen toi-

mintaohjeiden tuntemusta sekä ensihoidolliseen päätöksentekoon ja tutkimukselliseen tie-

toon perustuvaa osaamista. Jatkossa OSCE-mittariin voisi suunnitella toisen osion, jossa

tarkastelun kohteena olisi sairaankuljettajien keskinäisen vuorovaikutuksen ja tiimityön

osaamisen arviointi sekä hoidollisen päätöksenteon ja hoitotoimenpiteiden tarkoituksenmu-

kaisuuden tarkastelu osana OSCE-testiä.

Sairaankuljettajan osaaminen voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: tiedot, käden taidot

ja eettisyys. OSCE-mittarissamme emme ole ottaneet huomioon sairaankuljettajan hoito-

toimiin liittyvän eettisyyden arviointia. Jatkossa kannattaa miettiä, pitäisikö OSCE-

mittariin sisällyttää myös sairaankuljettajan hoitotoiminnan eettisyyttä arvioivia osaamis-

alueita.
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1 JOHDANTO

Opinnäytetyön ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin hypoglykemiapotilaan ensihoidon

osaamista arvioiva OSCE-mittari sekä arvioitiin sen soveltuvuutta ja käyttökelpoisuutta

ensihoidon osaamisen arvioimisessa pienimuotoisella esitutkimuksella, johon osallistui

14 ensihoitajaopiskelijaa. Esitestauksen tulosten perusteella kehitettiin OSCE-mittarin

rakennetta ja sisältöä käyttökelpoisemmaksi ja luotettavammaksi.

Opinnäytetyön toisessa vaiheessa modifioidun OSCE-mittarin luotettavuutta ja käyttö-

kelpoisuutta arvioidaan Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella toteutettavalla esitestauk-

sella eli pilotoinnilla. Pilotoinnissa testataan OSCE-mittarin toimivuutta siinä toimin-

taympäristössä ja kohderyhmässä, johon se on alun perin suunniteltu. OSCE-mittarin

soveltuvuuden arvioinnin ohella pilotointi toimii myös välineenä OSCE-mittarin kehit-

tämisessä.

Tämä opinnäytetyö kuuluu Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Helsingin ammatti-

korkeakoulu Stadian yhteiseen projektiin (KUOSCE), jossa sairaankuljetusosaamista

mitataan ja arvioidaan OSCE-menetelmän avulla. KUOSCE-projektin tarkoituksena on

OSCE-menetelmän avulla hankkia tutkimuksellista tietoa Keski-Uudenmaan pelastus-

laitoksen perustason sairaankuljetuksen yleisestä koulutustarpeesta sekä suunnitella

koulutusmenetelmiä ensihoidon osaamisen kehittämiseksi.
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2 OSCE-MITTARIN PILOTOINTIPROSESSI

Hypoglykemiapotilaan ensihoidon osaamista sairaalan ulkopuolella mittaavan OSCE-

mittarin pilotointi suoritettiin maaliskuussa 2007 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen

keskuspelastusasemalla. Pilotointipäivän ohjelmaan kuului kahdeksan eri aihealueen

OSCE-mittarin esitestaaminen mukaan lukien hypoglykemiapotilaan ensihoidon osaa-

mista arvioiva OSCE-mittarin pilotointi.

Testin suorittajina toimi 14 keskuspelastusaseman palomies-sairaankuljettajaa Keski-

Uudenmaan pelastuslaitokselta. Potilastilanteen lavastaminen, potilastilanteessa näytte-

leminen ja potilastilanteen tarkkailu sekä kirjaaminen toteutettiin yhdessä kahden Stadi-

an ensihoitajaopiskelijan (ryhmästä SE04S1) kanssa. Lisäksi testauksessa oli mukana

työelämän edustaja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta sekä kolme ensihoitajaopiske-

lijaa Stadiasta (ryhmästä SE05S1) ulkopuolisina tarkkailijoina.

OSCE-mittarin pilotointi toteutettiin yhden päivän aikana. Aamupäivällä valmisteltiin

tunnin ajan potilastilanteen käytännön järjestelyjä, johon kuului testipaikan lavastami-

nen, näyttelijäpotilaan valmistelu (Liite 8) sekä ensihoitovälineiden tarkastaminen. Sa-

malla sovittiin testitilanteen tarkkailijoiden välinen työnjako. Aamupäivällä testaukseen

osallistui neljä palomies-sairaankuljettaja-työparia. Iltapäivällä ruokatauon jälkeen tes-

tattiin vielä kolme palomiessairaankuljettaja-työparia. Lavastettuja potilastilanteita oli

yhteensä seitsemän.

Testipaikkana pilotoinnissa toimi yksi palomies-sairaankuljettajien lepohuone keskus-

pelastuslaitoksella. Huone oli kooltaan noin 12 neliötä, muistuttaen lähinnä tavanomais-

ta makuuhuonetta sänkyineen ja kaappeineen. Kolmasosa huoneesta oli erotettu säily-

tyskaapeille ja muu osa huoneesta oli makuutilaa, jossa oli kaksi vuodetta yöpöytineen.

Pilotoinnin aikana palomies-sairaankuljettajilla oli varusteinaan ensihoitolaukku, joka

sisälsi kaikki keskeiset tutkimus- ja hoitovälineet sekä hapenantovälineet, joita sairaan-

kuljettaja tarvitsee hypoglykemiapotilaan hoidossa sairaalan ulkopuolella. Ennen poti-

lastilanteen alkua palomies-sairaankuljettajille varattiin aikaa tutustua huolellisesti pilo-

toinnissa käytettäviin ensihoitovarusteisiin.
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Ennen varsinaisen testitilanteen alkua testiin osallistuville palomies-sairaankuljettajille

annettiin kirjallinen ohje toiminnasta tilanneharjoituksen aikana (Liite 9) sekä häly-

tysilmoitus (Liite 10). Testiin osallistujilla oli kaksi minuuttia aikaa lukea tehtävän anto

ja kysyä hätäkeskukselta lisätietoja ensihoitotehtävästä. Lisätietoja kysyttäessä hätäkes-

kus toisti samat hälytystiedot, jotka olivat jo hälytysilmoituksessa. Hätäkeskuspäivystä-

jänä toimi yksi testitilanteen tarkkailijoista.

Yhden palomies-sairaankuljettajaparin pilotointiin oli varattu aikaa yhteensä 30 minuut-

tia, josta varsinaiseen tilanneharjoitukseen 15 minuuttia. Palautekeskusteluun ja siirty-

miseen seuraavalle rastille varattiin aikaa 10 minuuttia.

Testiin osallistujille kerrottiin ennen tilanneharjoituksen alkua, että kohteessa ei ole pai-

kalla talonmiehen ja potilaan lisäksi muita. Lisäksi heille kerrottiin, että kohteessa on

siviiliasuisia henkilöitä ulkopuolisina tarkkailijoina, jotka eivät osallistu millään lailla

tilanneharjoituksen kulkuun. Testiin osallistuvia palomies-sairaankuljettajia ohjeistettiin

kysymään mahdolliset kysymykset testitilanteen tarkkailijoilta, joilla oli päällään keltai-

set huomioliivit.

Ensihoitotehtävän lepohuoneen ulkopuolella antanut testitilanteen tarkkailija toimi sa-

malla myös talonmiehen roolissa (Liite 11). Testiin osallistuvien palomies-

sairaankuljettajien kysyessä talonmieheltä tapahtumatietoja hän kertoo, että löysi poti-

laan lattialta tajuttomana saapuessaan asentamaan uutta keittiön hanaa. Talonmies ker-

too lisäksi, että potilas hengitti löydettäessä, mutta ei ollut herätettävissä, jolloin hän

soitti hätäpuhelun. Hän ei tunne potilasta henkilökohtaisesti.

Lavastettu testitilanne alkaa, kun testiin osallistuva palomies-sairaankuljettajapari avaa

lepohuoneen oven ja astuu sisään lepohuoneeseen. Samanaikaisesti kaikki testitilanteen

tarkkailijat aloittavat ajanoton ja alkavat tarkkailla ja kirjata testitilanteen kulkua.

Testitilanteen tarkkailijoita lavastetussa tilanneharjoituksessa oli kolme. Yksi tarkkailija

tarkkaili arviointilomakkeella 1 (Liite 5) hypoglykemiapotilaan ensihoitoa testitilanteen

aikana sekä kirjasi ylös tekemänsä havainnot. Toinen tarkkailija tarkkaili ja kirjasi testi-

tilanteen aikana havaintonsa apunaan arviointilomake 2 (Liite 6). Lisäksi hän suoritti

tehtävistä suoriutumisen ajallista arviointia arviointilomakkeen 2 mukaan seitsemän

ensimmäisen arvioitavan kohdan osalta. Testitilanteen kolmas tarkkailija suoritti tehtä-
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vien suorittamiseen liittyvää ajallista seurantaa ja kirjaamista arviointilomakkeen 2 vii-

den viimeisen arvioitavan kohdan osalta. Lisäksi hän toimi talonmiehenä, hätäkeskus-

päivystäjänä sekä yleisiin kysymyksiin vastaavana tarkkailijana sekä ensihoitolääkärinä

konsultaatiopuhelun aikana. Arviointilomake 2 ja 3a (Liite 7) olivat ulkopuoliselta ta-

holta saatuja lomakkeita, joita käytettiin OSCE-mittarin ohella testitilanteen arvioinnis-

sa.

Testitilanteessa käytetty hypoglykemiapotilaan ensihoitoa sairaalan ulkopuolella ar-

vioiva OSCE-mittari oli asiantuntijaryhmän arvioitavana keväällä 2007 ja sen sisältö

säilyi muuttumattomana, mutta muoto muuttui järjestysnumeroinnin osalta. Opinnäyte-

työn ensimmäisessä vaiheessa modifioidussa OSCE-mittarissa (Liite 3) (kohdat 22b-e)

oli eriytetty varsinaisesta OSCE-mittarista; ensihoitolääkärin konsultaatio, glukagonin

käyttö sekä kiireellinen sairaankuljetus jatkohoitoon, mikäli suoniyhteyttä ei saada vii-

dessä minuutissa hypoglykemian toteamisesta. Pilotointoinnissa käytettiin asiantuntija-

ryhmän modifioimaa OSCE-mittaria, jossa järjestysnumerointi oli juokseva ilman b- e -

kohtia.

Tilanneharjoituksen alussa hypoglykemiapotilas makaa vatsallaan vuoteiden välissä.

Potilas hengittää, mutta ei ole herätettävissä. Potilas makaa asennossa, jossa leuan kär-

keä täytyy kohottaa hengitystien turvaamiseksi. Potilaan peruselintoiminnat ovat ensiar-

viossa hänen omat mittausarvonsa verensokeria (2,2 mmol/l) ja happisaturaatiota (94 %

huoneilmalla) lukuun ottamatta. Kivulla ärsytettäessä potilas väistää kipua ja hänen neu-

rologinen statuksensa on normaali.

Ennen tilanneharjoituksen alkua testiin osallistuvia palomies-sairaankuljettajia kehotet-

tiin ”ajattelemaan ääneen” sekä puhumaan työparille kaikista havainnoista ja hoitotoi-

menpiteistä, jotta toiminnan arviointi olisi mahdollista pilotoinnin aikana. Lisäksi heitä

ohjeistettiin suorittamaan potilaan tutkiminen ja hoitotoimenpiteet, kuten oikeankin po-

tilaan kohdalla (Liite 9). Potilaan hyvinvoinnin turvaamiseksi ja toistuvien pistämisten

välttämiseksi testiin osallistuville palomies-sairaankuljettajille kerrottiin verensokeriar-

vo heidän valmistautuessaan ottamaan pika-sokerin sormenpäästä. Suoniyhteyden

avaamiseen liittyvän ennakkovalmistelun yhteydessä testiin osallistujia ohjeistettiin

kanyloimaan vuoteen alla olevaan kumikäteen ilman nesteensiirtoa. Nesteensiirtoon

kuluva aika kuviteltiin ja kontrollisokerimittauksen verensokeriarvo kerrottiin testiin

osallistujien aikoessa ottaa potilaalta pika-sokeri uudestaan.
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Testitilanne ja ajanotto päättyivät testiin osallistuvien palomies-sairaankuljettajien lait-

taessa potilaan kuljetuskuntoon tai jätettyä hänet kotiin hoitotoimien jälkeen. Ensihoito-

lääkäriä konsultoineet testiin osallistujat ohjeistettiin lääkärin ohjeiden perusteella kul-

jettamaan potilas oman alueen sairaalaan seurantaan ja jatkotutkimuksiin.

Välittömästi tilanneharjoituksen päätyttyä työelämän edustaja antoi palautteen osaami-

sesta testiin osallistuneille palomies-sairaankuljettajille. Stadian ensihoitajaopiskelijat

eivät osallistuneet palautteen antoon, vaan täydensivät arviointilomakkeita samanaikai-

sesti. Yksi tarkkailijoista täydensi OSCE-mittarin tyhjäksi jääneitä kohtia ensihoitoker-

tomukseen kirjatuista havainnoista ja arviointilomaketta 3a (Liite 7) käyttäneet tarkkai-

lijat täydensivät vielä lomaketta yhdessä. Testitilanne päättyi seuraavan tilanneharjoi-

tuksen valmisteluun.

3. MITTARIN LUOTETTAVUUS JA KÄYTTÖKELPOISUUS PILOTOINNISTA

SAADUN KOKEMUKSEN PERUSTEELLA

Mittarin luotettavuutta arvioitaessa esitutkimuksella on suuri merkitys. Sen avulla voi-

daan varmistaa että mittari on toimiva, looginen, helppokäyttöinen sekä ymmärrettävä.

(Vehviläinen-Julkunen ym. 2006: 207). Mittarin esitestaus suoritettiin jo aiemmin ensi-

hoitajaopiskelijoilla ja esitestauksen jälkeen mittaria on vielä edelleen kehitetty asian-

tuntijaryhmässä luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden parantamiseksi. Asiantuntijaryh-

män edelleen kehittämisen jälkeen mittariin on tullut uusia osa-alueita. Näissä uusissa

arviointilomakkeen osa-alueissa arvioidaan pääasiassa muita kuin teknisiä taitoja, ja

arviointi perustuu arvioijan subjektiiviseen kokemukseen. Tämä saattaa heikentää mitta-

rin luotettavuutta.

Mittarin pilotoinnin luotettavuutta aiempaan esitestaukseen verrattuna lisää se, että tes-

tauksessa mukana olevat palomies-sairaankuljettajat eivät etukäteen tienneet, mikä poti-

las kyseisellä rastilla on. Näin ollen he joutuivat tutkimaan ja hoitamaan potilaan alusta

asti, eivätkä esitiedot johtaneet heitä suoraan oikeaan työdiagnoosiin. Aiemmassa esites-

tauksessahan ensihoitajaopiskelijat tiesivät etukäteen että kyseessä on hypoglykemiapo-

tilas.
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Asemalla jossa testaus suoritettiin, ei ole sairaankuljetusyksikköä.  Esitestaukseen osal-

listuvista palomies-sairaankuljettajista monet olivat olleet sairaankuljetuksessa töissä

viimeksi useita vuosia sitten. Yksi pari keskeytti testin jo verensokerin mittauksen jäl-

keen, koska heillä ei kummallakaan ole lupaa lääkitä potilasta suonensisäisesti eivätkä

he näin ollen voineet hoitaa potilasta hoito-ohjeen mukaisesti. On selvää että tällainen

testattavista henkilöistä johtuva keskeyttäminen heikentää mittarin luotettavuuden ja

käyttökelpoisuuden arviointia sekä vääristää varsinaisia mittaustuloksia. Testaukseen

osallistuvat henkilöt tulisikin valita niin, että jokaisella osallistujalla on ainakin teoriassa

mahdollisuus hoitaa potilasta mittarin edellyttämällä tavalla.

Kuten jo aiemmin on todettu, tutkimuksen tekijät ovat vastuussa tutkimuksen eettisyy-

destä. Tutkimukseen osallistuminen ei saa vahingoittaa tutkimukseen osallistujaa fyysi-

sesti, psyykkisesti tai sosiaalisesti, ja osallistumisen tulee olla täysin vapaaehtoista.

(Vehviläinen-Julkunen ym. 1998: 26–27.) Mittarin pilotoinnissa mukana olevat palo-

mies-sairaankuljettajat osallistuivat testaukseen vapaaehtoisesti. Testaajat eivät tienneet

testattavien henkilöiden nimeä tai muuta sellaista, josta henkilö voitaisiin tunnistaa.

Testiin osallistuvat parit oli numeroitu, ja tuloksia käsiteltäessä näkyvissä on vain tämä

numerotunniste. Testituloksia arvioitaessa ei edelleenkään arvioitu testihenkilöiden

osaamista, vaan mittarin luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta.

Pilotoinnista saadun kokemuksen perusteella mittari on toimiva ja käyttökelpoinen tapa

arvioida hypoglykemiapotilaan hoidon osaamista perustason sairaankuljetuksessa. Luo-

tettavuuden ja käyttökelpoisuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että testauksen valmis-

telut tehdään huolellisesti, arvioijia on riittävästi ja jokainen mittaria käyttävä arvioija

tuntee mittarin käyttötavan ja arviointikriteerit hyvin.

4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Opinnäytetyön II-osa oli mielenkiintoinen ja luonteva jatko opinnäytetyön I-osalle. Oli

todella mielenkiintoista päästä esitestaamaan ensimmäisessä vaiheessa kehittämäämme

mittaria sellaisessa toimintaympäristössä, jossa myös varsinainen testaus tullaan myö-

hemmin keväällä toteuttamaan. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen keskuspelas-

tusasema toimi erinomaisena ympäristönä OSCE-mittarin pilotoinnissa. Keskuspelas-



41

tusaseman lepohuoneeseen oli helppo lavastaa hypoglykemiapotilaan ensihoidon osaa-

mista arvioiva OSCE-testi. Alkuperäisen suunnitelman mukaan tilanneharjoituksen ta-

pahtumat oli tarkoitus lavastaa keittiömiljööseen, mutta pilotointiin varattu lepohuone

muistutti enemmän tavanomaista makuuhuonetta, joten oli luontevampaa siirtää tilan-

neharjoituksen tapahtumat makuuhuoneeseen.

Aikataulullisesti OSCE-mittarin pilotointi sujui käsikirjoituksen mukaan. Kaikki seit-

semän pilotointiin osallistunutta palomies-sairaankuljettajaparia suorittivat kaikki hoito-

toimenpiteet alle 15 minuutissa ja tilanneharjoitukseen varattu kokonaisaika 30 minuut-

tia alitettiin jokaisen testattavan parin kanssa. Kolme minuuttia riitti ensihoitovälineisiin

tutustumista varten ja kaksi minuuttia ensihoitotehtävän ja esitietojen antamiseen. Työ-

elämän edustajalle jäi myös jokaisella kerralla riittävästi aikaa palautteen antoon tilan-

neharjoituksen kulusta.

Asiantuntijatyöryhmän kehittämisen jälkeen OSCE-mittariin on lisätty siis myös uusia

mitattavia osa-alueita. Näitä ovat muiden kuin teknisten taitojen osaamisen arviointi

sekä ajallinen toimenpiteistä suoriutumisen arviointi. Niinpä mittarin luotettavuuden ja

toimivuuden kannalta on oleellista, että arvioijia on testitilanteessa tarpeeksi. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa kolmea arvioijaa, joista yksi arvioi varsinaista teknistä suoritusta

ja kaksi muiden kuin teknisten taitojen osaamista sekä ajallista suoriutumista.

Varsinaisten teknisten suoritusten arviointi sekä ajallinen arviointi onnistuu mittarin

avulla helposti ja luotettavasti, mutta muiden kuin teknisten taitojen arviointi objektiivi-

sesti on hankalaa tai jopa mahdotonta. Mittarissa arvioijan tulee arvioida numeerisella

asteikolla 1-5 esimerkiksi johtajuutta tiimissä sekä kommunikaatiota ja valppautta. Vai-

keutena oli löytää monivalintalomakkeen viidestä vaihtoehdosta tilanteeseen parhaiten

sopivin vaihtoehto. Käytännössä se, minkä numeron arvioija näistä osa-alueista antaa,

on täysin hänen subjektiivinen näkemyksensä parin työskentelystä. Arviointi saattaa

muuttua huomattavastikin sen mukaan, kuka asiaa arvioi. Käytännössä tämä todettiin

pilotoinnissa kun kaksi arvioijaa käytti samaan aikaan samaa arviointilomaketta, ja mo-

lemmat antoivat samalle parille eri pistearvon samasta osa-alueesta. Mittarin luotetta-

vuutta saattaisi lisätä, jos kyseisiin osa-alueisiin ei olisi montaa eri vastausvaihtoehtoa,

vaan arvioija arvioisi asioiden toteutumista esimerkiksi vaihtoehdoin kyllä – ei.
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Näyttelijäpotilaan käyttäminen tilanneharjoituksessa osoittautui käyttökelpoiseksi ta-

vaksi jäljitellä hypoglykemiapotilaan olemusta ja oireistoa. Näyttelijäpotilaan etuna

tilanneharjoituksessa oli realistisuus, jota ei voida saavuttaa harjoitusnukella. Näytteli-

jäpotilaan etuna oli myös se, että potilaan kanssa oli mahdollista päästä aitoon hoidolli-

seen vuorovaikutukseen. Ainoa realistisuutta heikentävä tekijä oli se, että suoniyhteyden

avaaminen ja verensokerin mittaaminen oli suoritettava kumikäteen potilasturvallisuu-

den ja potilaan hyvinvoinnin takia.

Opinnäytetyö -projektin eteneminen on ollut sujuvaa ja yhteistyö eri tahojen kesken

toimivaa ja luontevaa. Työskentely on edennyt aikataulujen mukaisesti, omat aikatau-

lumme olemme saaneet hyvin sovitettua yhteen ja tiedonkulku on sujunut loistavasti

kaikin puolin. On ollut todella hienoa olla mukana tällaisessa merkittävässä projektissa,

ja mielenkiinnolla jäämmekin nyt odottamaan miten projekti etenee tästä eteenpäin.
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Osaamisalue Kyllä Ei

1.Herättelee potilasta kuuluvalla äänellä

2. Ravistelee potilasta samanaikaisesti voimakkaasti olkapäistä

3. Avaa hengitystien nostamalla potilaan leukaa leukakulmista ylöspäin

4. Tunnustelee kämmenselällä potilaan hengitysteiden edestä
ilmavirtauksen
5. Tarkkailee samanaikaisesti rintakehän mahdollisia liikkeitä

6. Määrittää potilaan hengitystaajuuden

7. Kiinnittää huomiota siihen, miltä hengitystyö näyttää

8. Kiinnittää huomiota hengityksen hajuun

9. Selvittää paikallaolijoilta mitä tapahtui

10. Aloittaa veren happisaturaation monitoroinnin huoneilmalla

11. Aloittaa hapenannon 35-prosenttisella happimaskilla

12. Varmistaa verenkierron ranne- / kaulapulssia tunnustelemalla

13. Kiinnittää huomiota ihon ääreisosien väriin

14. Kiinnittää huomiota ihon ääreisosien lämpöön

15. Kiinnittää huomiota ihon ääreisosien hikisyyteen

16. Määrittää tajunnantason arvioimalla GCS silmävasteen

17. Määrittää tajunnantason arvioimalla GCS puhevasteen

18. Määrittää tajunnantason arvioimalla GCS liikevasteen

19. Mittaa verensokerin sormenpäästä / korvanlehdestä

20. Mittaa verenpaineen

21. Avaa suoniyhteyden periferiseen laskimoon

22. Antaa G10-liuosta 100 ml suonensisäisesti nopeana infuusiona
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Osaamisalue Kyllä Ei

23. Mittaa verensokerin uudestaan G10:n infuusion jälkeen

24. Mittaa verensokerin siitä kädestä, jossa ei ole suoniyhteyttä

25. Potilaan herätessä varmistaa haastattelemalla että potilas on
orientoitunut
26. Potilaan herätessä varmistaa että potilas pystyy nielemään, antamalla
potilaalle juomamukin käteen
27. Kehottaa potilasta syömään; esimerkiksi lasi mehua ja voileipä

28. Selvittää haastattelemalla onko potilas diabeetikko

29. Selvittää haastattelemalla onko potilaalla tablettihoito diabetekseen

30. Selvittää haastattelemalla onko potilaalla insuliinihoito

31. Selvittää potilaalta, mikä insuliinivalmiste on käytössä

32. Selvittää potilaalta, milloin viimeksi on ottanut insuliini-injektion

33. Selvittää potilaalta, kuinka monta yksikköä insuliinia on otettu

34. Selvittää potilaalta, mikä suun kautta otettava diabeteslääke on
käytössä
35. Selvittää, milloin diabeteslääke on otettu

36. Selvittää, kuinka monta tablettia on otettu

37. Selvittää haastattelemalla, johtuuko hypoglykemia liian isosta
lääkeannoksesta
38. Selvittää, johtuuko hypoglykemia tahallisesta lääkkeen yliannoksesta

39. Selvittää haastattelemalla, onko potilaalla tiukka hoitotasapaino

40. Selvittää, milloin potilas on viimeksi syönyt

41. Selvittää, mitä potilas on viimeksi syönyt

42. Selvittää, onko hypoglykemiaa edeltänyt fyysinen rasitus

43. Selvittää, onko viimeaikoina tullut hoidon muutoksia

44. Selvittää haastattelemalla, onko potilas oksennellut
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45. Selvittää, onko potilas käyttänyt viime päivinä alkoholia

46. Selvittää, onko potilas käyttänyt lääkkeitä (esim. salisylaatti tai
beetasalpaaja)
47. Selvittää potilaan muut sairaudet

48. Selvittää potilaan muut lääkitykset

49. Mittaa verensokerin 10 minuutin kuluttua ateriasta

50. Valitsee jatkohoitopaikan hoito-ohjeen tai konsultoinnin perusteella
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Osaamisalue Kyllä Ei

1. Herättelee potilasta kuuluvalla äänellä

2. Ravistelee potilasta samanaikaisesti voimakkaasti olkapäistä

3. Avaa hengitystien nostamalla potilaan leukaa leukakulmista ylöspäin

4. Tunnustelee kämmenselällä potilaan hengitysteiden edestä
ilmavirtauksen
5. Tarkkailee samanaikaisesti rintakehän mahdollisia liikkeitä

6. Määrittää potilaan hengitystaajuuden

7. Kiinnittää huomiota siihen, miltä hengitystyö näyttää

8. Kiinnittää huomiota hengityksen hajuun

9. Selvittää paikallaolijoilta, mitä tapahtui

10. Aloittaa veren happisaturaation monitoroinnin huoneilmalla

11. Aloittaa hapenannon 35-prosenttisella happimaskilla

12. Varmistaa, että happisaturaatio on yli 95 % lisähapella

13. Varmistaa verenkierron ranne- / kaulapulssia tunnustelemalla

14. Kiinnittää huomiota ihon ääreisosien väriin

15. Kiinnittää huomiota ihon ääreisosien lämpöön

16. Kiinnittää huomiota ihon ääreisosien hikisyyteen

17. Määrittää tajunnantason arvioimalla GCS-silmävasteen

18. Määrittää tajunnantason arvioimalla GCS-puhevasteen

19. Määrittää tajunnantason arvioimalla GCS-liikevasteen

20. Laittaa potilaan kylkiasentoon

21. Mittaa verensokerin sormenpäästä / korvanlehdestä

22. Avaa suoniyhteyden periferiseen laskimoon
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Osaamisalue Kyllä Ei

22b. Konsultoi ensihoitolääkäriä, jos suoniyhteyttä ei saada 5
minuutissa
22c. Antaa potilaalle glukagonia 1mg lihakseen, mikäli suoniyhteyttä
ei saada
22d. Lähtee kuljettamaan potilasta kylkiasennossa sairaalaan
monitoroituna
22e. Mittaa potilaan verenpaineen

23. Antaa G10-liuosta 100 ml suonensisäisesti nopeana infuusiona

24. Mittaa verenpaineen

25. Mittaa verensokerin uudestaan G10:n infuusion jälkeen

26. Mittaa verensokerin siitä kädestä, jossa ei ole suoniyhteyttä

27. Potilaan herätessä varmistaa haastattelemalla, että potilas on
orientoitunut
28. Potilaan herätessä varmistaa, että potilas pystyy nielemään, antamalla
potilaalle juomamukin käteen
29. Varmistaa, että potilas syö (esimerkiksi lasi mehua ja voileipä)

30. Selvittää haastattelemalla, onko potilas diabeetikko

31. Selvittää haastattelemalla, onko potilaalla tablettihoito diabetekseen

32. Selvittää haastattelemalla, onko potilaalla insuliinihoito

33. Selvittää potilaalta, mikä insuliinivalmiste on käytössä

34. Selvittää potilaalta, milloin viimeksi on ottanut insuliini-injektion

35. Selvittää potilaalta, kuinka monta yksikköä insuliinia on otettu

36. Selvittää potilaalta, mikä suun kautta otettava diabeteslääke on
käytössä
37. Selvittää, milloin diabeteslääke on otettu

38. Selvittää, kuinka monta tablettia on otettu

39. Selvittää haastattelemalla, johtuuko hypoglykemia liian isosta
lääkeannoksesta
40. Selvittää, johtuuko hypoglykemia tahallisesta lääkkeen yliannoksesta
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41. Selvittää haastattelemalla, onko potilaalla tiukka hoitotasapaino

42. Selvittää, milloin potilas on viimeksi syönyt

43. Selvittää, mitä potilas on viimeksi syönyt

44. Selvittää, onko hypoglykemiaa edeltänyt fyysinen rasitus

45. Selvittää, onko viime aikoina tullut hoidon muutoksia

46. Selvittää haastattelemalla, onko potilas oksennellut

47. Selvittää, onko potilas käyttänyt viime päivinä alkoholia

48. Selvittää, onko potilas käyttänyt lääkkeitä (esim. salisylaatti tai
beetasalpaaja)
49. Selvittää potilaan muut sairaudet

50. Selvittää potilaan muut lääkitykset

51. Selvittää haastattelemalla, onko potilas loukannut itseään

52. Selvittää tutkimalla, onko potilaalla ulkoisia vammoja

53. Mittaa verensokerin 10 minuutin kuluttua ateriasta

54. Mittaa verensokerin siitä kädestä, jossa ei ole suoniyhteyttä

55. Valitsee jatkohoitopaikan hoito-ohjeen tai konsultaation perusteella
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KUOSCE

Tervetuloa Kuosce -rastille! Teillä on kaksi minuuttia
aikaa lukea alla oleva tehtäväanto ja aloittaa simuloitu
potilastilanneharjoitus. Ajatelkaa ääneen! eli puhukaa
toisillenne kuuluvalla äänellä tekemistänne havainnoista,
päätöksistä ja hoitotoimenpiteistä, jotta rastivalvoja voi
ongelmitta arvioida toimintaanne harjoituksessa. Kirjatkaa
ensihoitokertomukseen tarkasti tekemänne havainnot ja
hoitotoimenpiteet, sillä mitä ei ole kirjattu ei ole tehty.
Simuloidun potilastilanteen kulkua arvio keltaisessa
huomioliivissä rastivalvoja, jolle ei voi esittää kysymyksiä
harjoituksen aikana. Onnea harjoitukseen!

TEHTÄVÄ:

Olet työparisi kanssa töissä H391:ssä. Olette saaneet
ensihoitotehtävän B702 (tajuton) osoitteeseen
Tukholmankatu 10, Helsinki. Matkalla kohteeseen
hätäkeskus antaa teille lisätietoja: Talonmies oli soittanut
hätäkeskukseen löydettyään huoneiston asukkaan
tajuttomana keittiön lattialta. Potilas ei ole herätettävissä,
mutta hengittää. Talonmies on teitä ulko-ovella vastassa.
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Toiminta Kyllä Ei

1. Herättelee potilasta kuuluvalla äänellä

2. Ravistelee potilasta samanaikaisesti voimakkaasti
olkapäistä

3. Avaa hengitystien nostamalla potilaan leukaa leukakulmista
ylöspäin

4. Tunnustelee kämmenselällä potilaan hengitysteiden edestä
ilmavirtauksen

5. Tarkkailee samanaikaisesti rintakehän mahdollisia liikkeitä

6. Määrittää potilaan hengitystaajuuden

7. Kiinnittää huomiota siihen, miltä hengitystyö näyttää

8. Kiinnittää huomiota hengityksen hajuun

9. Selvittää paikallaolijoilta, mitä tapahtui

10. Aloittaa veren happisaturaation monitoroinnin huoneilmalla

11. Aloittaa hapenannon 35-prosenttisella happimaskilla

12. Varmistaa, että happisaturaatio on yli 95 % lisähapella

13. Varmistaa verenkierron ranne- / kaulapulssia
tunnustelemalla

14. Kiinnittää huomiota ihon ääreisosien väriin

15. Kiinnittää huomiota ihon ääreisosien lämpöön

16. Kiinnittää huomiota ihon ääreisosien hikisyyteen

17. Määrittää tajunnantason arvioimalla GCS-silmävasteen

18. Määrittää tajunnantason arvioimalla GCS-puhevasteen

19. Määrittää tajunnantason arvioimalla GCS-liikevasteen

20. Laittaa potilaan kylkiasentoon

21. Mittaa verensokerin sormenpäästä / korvanlehdestä

22. Avaa suoniyhteyden periferiseen laskimoon

23. Konsultoi ensihoitolääkäriä, jos suoniyhteyttä ei saada 5
minuutissa

24. Antaa potilaalle glukagonia 1mg lihakseen, mikäli
suoniyhteyttä ei saada
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25. Lähtee kuljettamaan potilasta kylkiasennossa sairaalaan
monitoroituna

26. Mittaa potilaan verenpaineen

27. Antaa G10-liuosta 100 ml suonensisäisesti nopeana
infuusiona

28. Mittaa verenpaineen

29. Mittaa verensokerin uudestaan G10:n infuusion jälkeen

30. Mittaa verensokerin siitä kädestä, jossa ei ole suoniyhteyttä

31. Potilaan herätessä varmistaa haastattelemalla, että potilas
on orientoitunut

32. Potilaan herätessä varmistaa, että potilas pystyy nielemään,
antamalla potilaalle juomamukin käteen

33. Varmistaa, että potilas syö (esimerkiksi lasi mehua ja
voileipä)

34. Selvittää haastattelemalla, onko potilas diabeetikko

35. Selvittää haastattelemalla, onko potilaalla tablettihoito
diabetekseen

36. Selvittää haastattelemalla, onko potilaalla insuliinihoito

37. Selvittää potilaalta, mikä insuliinivalmiste on käytössä

38. Selvittää potilaalta, milloin viimeksi on ottanut insuliini-
injektion

39. Selvittää potilaalta, kuinka monta yksikköä insuliinia on
otettu

40. Selvittää potilaalta, mikä suun kautta otettava diabeteslääke
on käytössä

41. Selvittää, milloin diabeteslääke on otettu

42. Selvittää, kuinka monta tablettia on otettu

43. Selvittää haastattelemalla, johtuuko hypoglykemia liian
isosta lääkeannoksesta

44. Selvittää, johtuuko hypoglykemia tahallisesta lääkkeen
yliannoksesta

45. Selvittää haastattelemalla, onko potilaalla tiukka
hoitotasapaino

46. Selvittää, milloin potilas on viimeksi syönyt

47. Selvittää, mitä potilas on viimeksi syönyt

48. Selvittää, onko hypoglykemiaa edeltänyt jokin fyysinen
rasitus

49. Selvittää, onko viime aikoina tullut hoidon muutoksia
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50. Selvittää haastattelemalla, onko potilas oksennellut

51. Selvittää, onko potilas käyttänyt viime päivinä alkoholia

52. Selvittää, onko potilas käyttänyt lääkkeitä (esim. salisylaatti
tai beetasalpaaja)

53. Selvittää potilaan muut sairaudet

54. Selvittää potilaan muut lääkitykset

55. Selvittää haastattelemalla, onko potilas loukannut itseään

56. Selvittää tutkimalla, onko potilaalla ulkoisia vammoja

57. Mittaa verensokerin 10 minuutin kuluttua ateriasta

58. Mittaa verensokerin siitä kädestä, jossa ei ole suoniyhteyttä

59. Valitsee jatkohoitopaikan hoito-ohjeen tai konsultaation
perusteella
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Tehtävistä suoriutumisen ajallinen arviointi kyllä ei

Tarkastaa potilaan peruselintoiminnat 10 sekunnin aikana

Varmistaa hengitystiet ja verenkierron riittävyyden
välittömästi tarkastamisen jälkeen

Mittaa verensokerin minuutin kuluessa

Aloittaa verensokerin tilan korjaustoimenpiteet välittömästi
mittauksen jälkeen

Mittaa verensokerin G10-infuusion jälkeen

Mittaa verensokerin 10 min. kuluessa ateriasta

Konsultoi ensihoitolääkäriä, jos suoniyhteyttä ei ole saatu
avattua 5 min kuluessa

Aika hypoglykemian toteamiseen _________ min
Aika verensokeria korjaavien toimien aloittamiseen ______ min
Aika potilaan tilan paranemiseen _____________ min.
Aika potilaan kuljetuskuntoon saattamiseen ________ min
Suorittaa kaikki toimet alle 15min______________
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Muiden kuin teknisten taitojen arviointilomake

1 2 3 4 5
Tehtävän hoito, päätöksenteko

1. 1.  Avun tarve todetaan heti, ei epäröidä

2. Potilaan tilan arviointi ja uudelleenarviointi sujuvaa

3. Priorisoi ongelmat, toisen tukeminen

4. Toiminnan suunnitelmallisuus

5. Jatkohoitosuunnitelma

Tiimityö
6. Johtajuus tiimissä

7. Kommunikaatio (antaa selvät ohjeet)

Tilannetietoisuus
8. Valppaus (seuraa tilanteen kehittymistä, ennakoi)

9. Lääketieteellinen tieto riittävä

Yleisarvio    1    2    3   4   5

Arvostelu:
5 = toimii kuin kokenut ammattilainen
4 = toimii kuin on opetettu
3 = hyväksytään, ei erityistä
2 = selkeästi parantamisen varaa
1 = heikko suoritus, hylätty
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MUIDEN KUIN TEKNISTEN TAITOJEN ARVIOINTILOMAKE, ARVIOINTIOHJE
5 = toimii kuin kokenut ammattilainen, 4 = toimii kuten opetettu, 3 = hyväksytään, ei erityistä, 2 =
selkeästi parantamisen varaa, 1 = heikko suoritus, hylätty

1. Avun tarve todetaan heti, ei viiveellä:
5 = Päättelee varmasti ja nopeasti potilaan tilan (hypoglykemia) ja avuntarpeen
sekä ryhtyy oikeisiin toimiin
4 = Päättelee potilaan tilan (hypoglykemia) ja avuntarpeen sekä ryhtyy oikeisiin
toimiin, mutta tämä vie jonkin aikaa.
3 = Tekee ensiarvion ja tarkennetun tilanarvion toimia epäjärjestelmällisesti ja
epäröiden, arvioi potilaan tilanoikein, mutta toimii epäröiden/ varovasti
2 = Jää miettimään, ei pääse tilanteesta eteenpäin ja aikaa kuluu
1 = Ei ymmärrä tapahtunutta

2. Potilaan tilan arviointi:
5 = Säännöllinen ja sujuva potilaan tilan tarkistus oikein ilman toiminnan
hidastumista. ,
4 = Säännöllinenpotilaan tilan tarkastus, mutta vie melko paljon aikaa ja muu
toiminta keskeytyy
3 = Potilaan tilaa arvioidaan epäjärjestelmällisesti , takerrutaan joihinkin
seikkoihin, ei hahmoteta kokonaistilannetta
2 = tarkastetaan satunnaisesti jokin potilaan tilaan liittyvä seikka, ei seurata
potilasta
1 = Ei potilaan tilan arviointia.

3. Priorisoi ongelmat, tukevat toisiaan:
5 = Työnjako toimii niin, että toinen aina hoitaa potilasta ja aika riittää toisen
auttamiseenkin.
4 = Työnjako toimii niin, että toinen aina hoitaa potilasta.
3 = Toiminta ei pysähdy epäröinnistä huolimatta.
2 = Toiminta pysähtyy, mutta jatkuu hetken kuluttua.
1 = Molemmat alkavat huolehtia odottamattomasta tilanteesta

4. Toiminnan suunnitelmallisuus:
5 = Toiminta noudattaa toimien kiireellisyysjärjestystä (ensiarvion ja tarkennetun
tilanarvion asiat eivät sekoitu)
4 = Toiminta noudattaa melko hyvien toimien kiireellisyysjärjestystä, mutta ennen
ensiarvion syntymistä tehdään turhia toimia
3 = Toiminta hajanaista, ensiarvion ja tarkennetun tilanarvion toimet sekoittuvat
keskenään, oikeat toimet tulevat kuitenkin tehtyä
2 = Toiminta hajanaista, ei selkeää suuntaa ja asioita unohtuu.
1 = Ei toimintaa, kysellään apua.

5. Valmistelee jatkohoitoa:
5 = Tekee päätöksen jatkohoitopaikkaan kuljettamisesta oikein konsultaation tai
hoitoohjeen perusteella, valmistelee potilaan, huolehtii monitoroinnin
järjestämisestä
4 = Tekee päätöksen jatkohoitopaikaan kuljettamisesta oikein konsultaation tai
hoito-ohjeen perusteella: päätös, potilaan valmistelu ja monitoroinnin järjestely
vievät kuitenkin aikaa
3 = Tekee päätöksen jatkohoitopaikkaan kuljettamisesta epäröiden; kuljetuksen
valmistelut epäjärjestelmällisesti, asioita unohtaen
2 = Pohtii (satunaisesti) potilaan kuljetusta jatkohoitopaikkaan; ei kuitenkaan tee
selkeätä ratkaisua kuljetuksen suhteen
1 = Ei aikeita potilaan jatkohoidon suhteen.

6. Johtajuus, työn jakaminen :
5 = Selkeä johtajuus, antaa ohjeita askeleen eteenpäin: Ensin… sitten.
4 = Selkeä johtajuus, antaa toiselle ohjeet nykyhetkessä.
3 = Kumpikaan ei johda, yhteistyö sujuvaa.
2 = Kumpikaan ei kerro toiselle tekemisistään, yhteistyö hidasta.
1 = Ei toimintaa tai molemmat alkavat tehdä samaa asiaa.
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7. Kommunikaatio:

5 = Selkeä sanallinen kommunikaatio, toinen vahvistaa kuulleensa
4 = Selkeä kommunikaatio, keskustelua
3 = Todetaan oma tekeminen ääneen, toinen reagoi.
2 = Ei sanallista kommunikaatiota
1 = Ei vuorovaikutusta, kumpikin tekee omiaan.

8. Valppaus:
5 = Pari ilmaisee ennakoivansa potilaan tilan kehityksen suuntaa ja toistensa
toimintaa.
4 = Pari ilmaisee ennakoivansa potilaan tilan kehityksen suuntaa.
3 = Reagoi tapahtumiin asianmukaisesti.
2 = Potilaan tilanneen kehitys tai toisen toiminta jää huomiotta
1 = Potilasta tai tilannetta ei seurata

9. Lääketieteellinen tieto riittävä:
5 = Tiedetään useita lääketieteellisesti oikeita vaihtoehtoja.
4 = Osataam hypoglykeemisen potilaan hoito varmasti.
3 = Osataan hypoglykeemisen potilaan hoito, epävarmuutta.
2  = Tiedot puutteelliset
1 = Tietojen puutteellisuus vahingoksi potilaalle
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Simuloidun potilastilanneharjoituksen potilas on 46-vuotias avoliitossa oleva
mieshenkilö, jolla on perussairautena tablettihoitoinen II tyypin diabetes. Hän syö
säännöllisesti Metforem 500 mg lääkettä kahdesti 1000 mg päivässä. Hänellä ei ole
muita lääkkeitä käytössä, eikä hänellä ole lääkeaineallergioita. Potilas on ammatiltaan
teollisuusvartija ja on ollut edellisen yön töissä. Valvomisen vuoksi hän on syönyt
normaalia vähemmän ja hänelle on alkanut kehittyä hypoglykemian oireita. Aamulla
hän saapuu asunnolleen ja lyyhistyy keittiön lattialle loukkaamatta kuitenkaan itseään.
Hetkeä myöhemmin talonmies löytää potilaan hänen asuntonsa keittiön lattialta
tajuttomana. Tavattaessa potilas hengittää, mutta ei herää talonmiehen ravisteluun,
jolloin talonmies tekee hätäilmoituksen. Tapahtumahetkellä potilaan vaimo on
ostoksilla keskustassa.

Simuloidun potilastilanteen alussa potilas on tajuton ja torjuu kipua kivulla ärsyttäessä.
Sairaankuljettajien aloittaessa 10-prosenttisen glukoosiliuoksen annostelun
laskimonsisäisesti potilas alkaa vähitellen herätä tajuttomuudesta. Potilas availee aluksi
uneliaana silmiään ja poistaa happimaskin kasvoiltaan. Potilas on sekava ja hieman
levoton ja pyrkii hiukan haparoiden istumaan. Potilas on aluksi puheiltaan sekava ja
lyhytsanainen, mutta alkaa orientoitua hiljalleen. Ruokailun jälkeen potilas on
hyvävointinen, mutta hiukan uninen.
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Ohje testattaville

Tervetuloa Kuosce -rastille! Teillä on kaksi minuuttia aikaa lukea alla oleva

tehtäväanto ja aloittaa simuloitu potilastilanneharjoitus. Ajatelkaa ääneen! eli

puhukaa toisillenne kuuluvalla äänellä tekemistänne havainnoista, päätöksistä

ja hoitotoimenpiteistä, jotta rastivalvoja voi ongelmitta arvioida toimintaanne

harjoituksessa. Kirjatkaa ensihoitokertomukseen tarkasti tekemänne havainnot

ja hoitotoimenpiteet, sillä mitä ei ole kirjattu ei ole tehty. Simuloidun

potilastilanteen kulkua arvio keltaisessa huomioliivissä rastivalvoja, jolle ei voi

esittää kysymyksiä harjoituksen aikana. Onnea harjoitukseen!
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12.40 B702 Otavantie 10 B 22 Vantaa. Talonmies kohteessa. V191 Viesti
vastaanotettu: 6.3.2007 klo 12.41
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Ohje testaajille

Hätäkeskus antaa testattaville kysyttäessä lisätietoja: Talonmies oli soittanut

hätäkeskukseen löydettyään huoneiston asukkaan tajuttomana keittiön lattialta.

Potilas ei ole herätettävissä, mutta hengittää. Talonmies on ulko-ovella

vastassa.


