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Avlastningssamtal efter vården i livets slutskede 

 

Beskriv kort 

personen eller 

händelsen 

 

 Ja Nej, hur skulle vi handla annorlunda? 

Vårdönskemål  

Uppfylldes den boendes 
livstestamente? 

  

Hade den boende en före-
byggande vårdplan i livets 
slutskede? 

  

Hade den boende en vård-
linje? 

  

Smärta och 

symtombe-

handling 

Använde man mätare för 
att bedöma smärtan? 

  

Var döden rofylld? 
  

Använde man läkemedels-
fria behandlingsmetoder?  

  

Erhållande av 

stöd 

Erbjöds den boende psy-
kosocialt stöd, till exempel 
samtal? 

  

Erbjöds den boende men-
talt och/eller andligt stöd? 

  

Erbjöds den boende möj-
lighet till någon annans 

närvaro, till exempel med 
hjälp av frivilliga? 

  

Stödjande av 

de närstående 

 

Erbjöds närstående psyko-
socialt stöd, till exempel 
samtal? 

  

Erbjöds närstående möj-

lighet att delta i vården i 
livets slutskede? 

  

Respekt 
Mindes man den avlidna 

boende i enheten, till ex-
empel med sorgflaggning? 

  

Att stöda per-

sonalen och 

dess ork 

Hurdana utmaningar har 
det varit? Hurdant stöd 
skulle det ha behövts? 

 

Var lyckades 

vi? 
 



   

 

 

 

Anvisning för avlastningssamtal efter vården i livets 

slutskede  

 

Avlastningssamtalet efter vården i livets slutskede är en del av enhetlig praxis 

enligt handboken Värdighet i livets slutskede vid vårdenheterna i Västra Nyland. 
Målet är att ett avlastningssamtal efter vården i livets slutskede ska vara per-

manent praxis vid alla vårdenheter.  

 

Genomförandet av avlastningssamtalet 

Det lönar sig att föra avlastningssamtalet de närmaste dagarna efter den boen-

des död. I samtalet deltar de personer som just då är på arbete till vars uppgifter 
vård i livets slutskede hör. Syftet med samtalet är att lyfta fram hur vården i 

livets slutskede lyckades och hur de anställda upplevde den. Blanketten handle-

der också till att tillsammans fundera på i vilka saker man i fortsättningen skulle 
kunna handla annorlunda. Det är bra att reservera en stund utan brådska för 

samtalet. 

 

Blanketten stöder det gemensamma samtalet 

Syftet med blanketten är att stödja och utgöra grunden för det gemensamma 

samtalet. I samtalet är det viktigt att tillsammans utifrån de standardiserade 
frågorna fundera på hur man borde handla i fortsättningen och i vilka saker man 

lyckades. På blanketten uppges inte den boendes identifieringsuppgifter, till ex-

empel namn eller födelsetid.  

Blanketten förvaras enligt den praxis som överenskommits i enheten. 
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