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• Meningen med projektet

(1/2021-12/2022) har varit att

få vården i livets slutskede

enhetligt och jämlikt i Västra

Nylands kommuner

• Målet är att möjliggöra åt alla 

klienter ett värdigt slutskede

enligt klienternas önskemål och

allmänna rekommendationer

Målsättning i Värdighet i livets slutskede –
projektet
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Kommunerna i Västra Nyland som är med

• Esbo

• Grankulla

• Kyrkslätt

• Sjundeå

• Lojo

• Perusturvakuntayhtymä 

Karviainen (Karkkila ja Vihtis)

• Ingå

• Raseborg

• Hangö



2.12.2022 4

Konceptets innehåll

Handboken
för Vård i 

livets
slutskede

Undervisningshelhet i 
terminalvård/ 
palliativ vård
( våren -22)

Blankett för 
Avlastninssamtal

efter vården i 
livets slutskede

Diplom till
personal
/enheter



HANDBOK FÖR VÅRD I 
LIVETS SLUTSKEDE

• Gemensamma versamhetsanvisningar för 
palliativ vård och vård i livets slutskede av 
de äldre i dygnetruntvård i alla kommuner
och städer i Västra Nyland

• Pappersversion och visuel version

• Båda finns även på svenska

• Käsikirjan koulutustallenne
/undervisningsmaterialet (endast på finska) 
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Handboken för Vård i livets slutskede
innehåller bland annat:

• Fungerande servicekedja

• Klientens/boendes vård i livets slutskede enligt egna önskemål

bl.a. livstestamente, vårdönskemål, plan för framtida

terminalvård

• Palliativ vård

Bl.a. smärtlindring, psykosocialt stöd, andligt stöd, 

läkemedelsfria behandlingsmetoder

• Värdigt bemötande av anhöriga, respekt och stöd

• Säkra personalens kompetens



Screenshot från den visuella versionen av Handboken för 
vård i livets slutskede
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Modell för 
avlastningssamtal i 
enheter

• Målet är att det hålls efter varje

dödsfall ett avlastningssamtal i 

serviceboenden i Västra Nyland

• purkukeskustelulomake (fin)

• Avlastningssamtal efter vården i 

livets slutskede

2.12.2022 8

https://espoo365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anna-kaisa_nikkila_espoo_fi/EdkXxi10DxRGrAPFSkCpo8gBjaNIQdx6vh67UTOI30kW_Q?e=XhKQFL
https://espoo365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anna-kaisa_nikkila_espoo_fi/ERR82qdnjkhGoI4SCBRAgUIBCpJp-GxAVJwLHew73Tqn4w?e=Ehsx7g
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Diplom till personal/ enheten



Mer information on Värdighet
i livets slutskede- konceptet

• https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus

/arvokas-elaman-loppuvaihe

• Oppimisalusta (Unelmien sote-palvelut-
yhteisö) : Lotta Nivari-
Lindström lotta.nivari-
lindstrom@digitalistgroup.com Satu 
Noukka satu.noukka@digitalistgroup.com

• Projektledare Anna-Kaisa Nikkilä anna-
kaisa.nikkila@espoo.fi
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Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde

Helena Nivala, helena.nivala@raseborg.fi

Anna-Kaisa Nikkilä, anna-kaisa.nikkila@espoo.fi

Tack! 

Twitter: @LUhyvinvointi

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue

Webbplats: www.lu-palvelut.fi/valfardsomrade

https://twitter.com/LUhyvinvointi
https://www.facebook.com/LansiUudenmaanHyvinvointialue/
http://www.lu-palvelut.fi/valfardsomrade

