Lomakkeen SV 210,
Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta,
täyttöohjeita

Kela

LOMAKKEEN KAIKKI KOHDAT ON TÄYTETTÄVÄ.
Henkilötunnus

Syntymäaika ja tunnusosa.

Matkapäivä
Yksikkö
Kulj. juoks.nro
Tilaaja
Lähtöpaikka
Tehtäväosoite

Päivämäärä, jolloin tehtävä alkoi.

Jatkokuljetus
Tehtäväkoodi
Kuljetus-/X-koodi
Potilas on lisäpaikalla
Kotikunta
Ulkomaalainen

Puhelu alkoi
Tehtävä alkoi
Kohteessa
Potilaan luona
Kuljetus alkoi
Potilas luovutettu
Tehtävä päättyi

Auton numero/kuntatunnus.
Kuljetuspalvelujen tuottajan kirjanpitoon liittyvä tieto.
Jos tilaaja on muu kuin hätäkeskus, ilmoitetaan tilaajan nimi.
Jos auto lähtee muualta kuin asemapaikalta, ilmoitetaan auton lähtöosoite.
Rastitetaan, jos tehtäväosoite on sama kuin potilaan kotiosoite. Jos muu, ilmoitetaan
osoite.
Rastitetaan, kun sisäänkirjoittamaton potilas siirretään toiseen hoitolaitokseen.
Hätäkeskuksen tai tehtävän vastaanottajan arvio aiheesta, kiireellisyydestä.
Sairaankuljettajan arvio kuljetuksen aiheesta ja kiireellisyydestä sekä selvitys
potilaan sairauden tilasta/tilanteesta. Taulukko 1. X-koodit, ei kuljetusta.
Rastitetaan, kun hakemus koskee lisäpaikalla olevaa potilasta. Jokaisesta samassa
kuljetuksessa olevasta potilaasta täytetään oma lomake ja lomakkeet toimitetaan
yhdessä Kelan toimistoon.
Ilmoitetaan potilaan kotikunta.
Rastitetaan, kun kysymyksessä on muu kuin Suomessa vakuutettu henkilö. Potilasta
laskutetaan koko matkan kustannuksista, ellei hän ole oikeutettu korvaukseen
EU/ETA-lainsäädännön tai sosiaaliturvasopimuksen perusteella, mukana kopio
asuinmaasta saadusta lomakkeesta tai eurooppalaisesta sairaanhoitokortista.
Hätäkeskuksen/tehtävän vastaanottajan puhelun alkamisaika.
Aika, jolloin auto lähtee tehtäväosoitteeseen.
Aika, jolloin auto on ilmoitetussa tehtäväosoitteessa.
Aika, jolloin sairaankuljetushenkilöstö on potilaan luona.
Aika, jolloin lähdetään kuljettamaan potilasta.
Aika, jolloin potilas on luovutettu hoitolaitokseen tai kuljetettu kotiin.
Aika, jolloin auto on takaisin sijoituspaikalla tai saa uuden tehtävän.

Matkan aihe

Liikennevahingossa ilmoitetaan onnettomuudessa osallisena olevan auton rekisterinumero ja vakuutusyhtiö. Työtapaturmassa ilmoitetaan vakuutusyhtiö.
Ei Kelan korvattava Kuljetuspalvelujen tuottajan laskutukseen liittyvä tieto.
Viitenumero
Kuljetuspalvelujen tuottajan kirjanpitoon liittyvä tieto.
Ajokm yhteensä
Lähtömaksu
Laskutettavat lisäkilometrit
2. sairaankuljettaja
Odotusaika
Yhteensä
Omavastuu
Kelalta laskutetaan
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Ajokilometrit tehtävän alkamisesta tehtävän päättymiseen.
Täytetään LVM:n sairaankuljetuksen taksa-asetuksen mukaisesti.
–“–
–“–
–“–
Matkan kokonaiskustannus.
Potilaalta perittävä omavastuuosuus.
Suorakorvausmenettelyllä haettava matkakorvaus.

Tapahtumatiedot

Tiedot toimitetaan Kelalle ensihoitotilanteista, joissa potilasta ei ole kuljetettu (X – 8).
Tapahtumatiedot kirjataan niin laaja-alaisesti, että myöhemminkin kirjatuista asioista
selviää tapahtumakulku.
1) Oire; kuinka kehittynyt sekä ajankohta.
2) Kohtaus; minkälaisena ilmennyt sekä ajankohta.
3) Vammautumistapa; kuinka vamma syntynyt, liike-energia (nopeus, ilmalennon
pituus ja putoamiskorkeus) sekä ajankohta.
Ensivasteyksikön saapumisaika.

EVY kohteessa
Tila tavattaessa

Ensihavainnot oireista ja vammalöydöksistä kohtaamishetkellä.

Seuranta klo
Verenpaine
Syketaajuus
Rytmi
Hengitystaajuus
Hengitysäänet
PEF
ETCO2
SpO2
Tajunta (GCS)
Kipu
B-gluk
Alkometri
Lämpötila, mistä

Systolinen/diastolinen mmHg.
Montako lyöntiä minuutissa, tuntuuko syke ranteesta vai kaulalta.
Monitorissa näkyvä rytmi.
Montako hengenvetoa minuutissa.
Tutkimustulos symbolein/kirjaimin.
Uloshengityksen huippuvirtaus suhteutetaan pituuteen/ikään.
Uloshengityksen hiilidioksidipitoisuus.
Veren happikyllästeisyys mitattuna periferiasta prosentteina.
Paras vaste numeroin (GCS = Glasgow Coma Scale), Taulukko 2.
Kipuluokitus asteikolla 0 – 10, potilaan oma arvio.
Verensokerin mittaustulos.
Puhalluskokeessa saatu mittarilukema alkoholipitoisuudesta.
Mistä mitattu tai lämpöraja; missä kohtaa iho muuttuu viileäksi.

Hoito ja hoidon vaste
Kirjataan kaikki potilaalle annettu hoito ja hoidon vaste.
Rastitetaan, kun lääkäriä on konsultoitu tai kun lääkäri on kohteessa. Nimen ja toimipaikan lisäksi kirjataan lääkärin antamat hoito-ohjeet.
Terveydenhoitolaitoksen todistus
Potilaan vastaanottaneen hoitolaitoksen nimi ja leima. Jos käyntejä on useammassa
terveydenhuollon yksikössä, ilmoitetaan kaikki hoitolaitokset ja kuljetusreitti. Kuljetusreitin voi ilmoittaa myös Tehtäväosoite -sarakkeessa.
Taulukko 1.

X-koodit, ei kuljetusta
X – 1 Kuollut
X – 2 Annettu poliisin huostaan
X – 3 Muu viranomaisapu (esim. kotisairaanhoitaja)
X – 4 Muu kuljetus hoitoon (esim. toinen
ambulanssi, taksi, yksityisauto)
X – 5 Mitään lääkinnällisiä toimenpiteitä ei
tarvittu

Taulukko 2.

Potilas kieltäytyi avusta
Potilasta ei löydetty
Potilas hoidettiin kohteessa
Tehtävä peruutettu
Tekninen ajoeste (esim. ajoneuvovaurio)

GCS (Glasgow Coma Scale), Glasgow'n kooma-asteikko
Maksimipistemäärä 15
1 Silmien avaaminen
Spontaani
4
Puheelle
3
Kivulle
2
Ei vastetta
1
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X–6
X–7
X–8
X–9
X–0

2 Puhevaste
Asiallinen
Sekava
Sanoja
Ääntelyä
Ei vastetta

5
4
3
2
1

3 Liikevaste
Noudattaa kehotuksia
Paikantaa kivun
Väistää kivulle
Koukistus
Ojennus
Ei vastetta

6
5
4
3
2
1

