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Saattohoitokoulutus 14. – 15.5.2020 klo 9-16  

Wegelius-Sali, ODL Hyvinvointikeskus, Albertinkatu 18, 90100 Oulu, 0.-kerros 

Koulutuksen hinta 40€, johon sisältyy buffet-ruokailu 

Sitovat ilmoittautumiset outirahikka@gmail.com  ja lisätietoja 040-5879395 

 

VAHVISTA OSAAMISTASI SAATTOHOIDOSSA 

Saattohoitokoulutus perus- ja A-tason saattohoitotyötä tekevälle henkilökunnalle sekä viime vaiheen 

hoitotyön opiskelijoille. 

Kahden päivän koulutuskokonaisuus 

Koulutuksen tavoitteet:  

o Vahvistaa hoitohenkilökunnan osaamista elämän loppuvaiheen potilaan hoitotyössä Sosiaali- ja 

terveysministeriön suosituksen mukaisesti (STM 2017) 

o Ymmärtää elämän loppuvaiheessa oleva ihminen fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja 

henkisenä kokonaisuutena 

 

Suunnitelma koulutuksen sisällöstä ja tavoitteista: 

1.   Päivä klo 9-16 

Tavoitteena ymmärtää elämän loppuvaiheessa oleva ihminen fyysisenä, psyykkisenä, 

sosiaalisena ja henkisenä kokonaisuutena. 

- Kuoleva ihminen yhteiskunnan jäsenenä  

o Palvelujärjestelmä ja toimintaympäristöt 

o Lainsäädäntö ja suositukset 

 

- Ennakoivan hoitosuunnitelman avulla yksilöllinen suunnitelma elämän loppuvaiheeseen 

o Ennakoiva hoitosuunnitelma  

o Miten päästä alkuun ennakoivan hoitosuunnitelman teossa? 

 

- Elämän loppuvaiheessa olevan ihmisen näkeminen sairauden, henkilöhistorian, 

kulttuurin, perheen ja persoonan näkökulmasta 

o Miten sairaus määrittelee ihmisen  

o Sairaus – terveys, kriisi, toivo, shokki, suru, ahdistus 

o Perhehoitotyön näkökulma 

o Kulttuurit ja uskonnot  
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2.      Päivä klo 9-16 

Tavoitteena pohtia hoitotyönkeinoja ja huomioida omat vahvuudet sekä kehittämiskohteet 

elämän loppuvaiheen potilaan hoidossa. 

- Potilaan ja läheisten ohjaus sekä kohtaaminen elämän loppuvaiheen hoidossa 

o Kohtaaminen ja vuorovaikutus  

 

- Kuolevan potilaan hoitotyö 

o Hoitotyö kuoleman hetkellä ja sen jälkeen 

o Toimiminen kuolevan potilaan hoitajana 

Lääkärin osuus 

- Miten saattohoito on alueellamme järjestetty? 

 

- Elämän loppuvaiheen potilaan oirehoidon menetelmät 

o Kokonaisvaltainen oirehoito  

o Oireiden arviointi ja hoitosuunnitelma 

 

 

Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, tapausesimerkit, parityöskentely 

Kouluttajat:  Alueen saattohoidossa työskentelevä lääkäri 

Miina-Liisa Flinkkilä                           
 Sairaanhoitaja, Saattohoidon kouluttaja, TtM               
 Terhokoti 

 

Lähteet 

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:44. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon 

järjestäminen. Työryhmä suositus osaamis- ja laatukriteereistä sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujärjestelmälle. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160392/Palliatiivisen%20hoidon%20ja%20sa

attohoidon%20j%c3%a4rjest%c3%a4minen.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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