
Mitä on hyvä saattohoito ikäihmisten palveluissa? Miten 
kuolevan vanhuksen hoito poikkeaa palvelukodissa ole-
van vanhuksen päivittäisestä hoitotyöstä? Miten saattohoi-
dossa otetaan huomioon vanhuksen omaiset ja läheiset? 

Seminaarin tavoite on tehdä saattohoitoa näkyväksi ja  jal-
kauttaa hyviä käytänteitä vanhustyöhön. Osallistujat saa-
vat rohkeutta saattohoidon kehittämiseen, jolloin huo-
li vanhuksen hyvinvoinnista kanavoituu toimintaenergiaksi.
Seminaari on suunnattu vanhustyössä työskenteleville lähi-
hoitajille, tiimivastaaville ja esimiehille. 

Sitovat ilmoittautumiset 25.3.2018 mennessä osoittees-
sa my.surveypal.com/Saattohoito.2018
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Seminaarin hinta on 30 €, joka sisältää opetuksen 
ja ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Lisätietoja:
asiantuntija Soili Nevala soili.nevala@superliitto.fi
Puh. 09 2727 9157
sihteeri Raili Nurmi, raili.nurmi@superliitto.fi
Puh. 09 2727 9172

HUOLI TOIMINTAENERGIAKSI -SAATTOHOITOSEMINAARI 
23.4.2018

Suomen Diakoniaopisto, Alppikatu 2, Helsinki

Ohjelma
8:45–9:15  Ilmoittautuminen ja kahvit
9:15–9:30  Avaussanat  
9:30–10:30  Saattohoidon erityiskysymyksiä vanhustyössä 
 Esh, psykoterapeutti Sanna Aavaluoma
10:30–11:00 Kivun arviointi vanhuksilla 
 geriatrian ja yleiskääketieteen erl, ayl 
 Susanna Rapo-Pylkkö, Espoon sairaala
11:00–11:30 Saattohoitovaiheen kivun hoito vanhuksilla 
 LKT, syöpätautien erl, yl 
 Tiina Tasmuth, Espoon sairaala
11:30–12:00 Lähihoitajan kokemuksia saattohoidosta
 lähihoitaja Maaret Ollila
12:00–12:30 Hyvä kuolema 
 ylilääkäri Juha Hänninen ja 
 sh, logoterapeutti Miia Salonen 
 Hyvä Kuolema -hanke, Terhokoti
12:30–13:30 Lounas
13:30–15:00 ”Ihan tavallinen kuolema” 
 Saattohoidon monet näkökulmat. 
 Työskentelyä ryhmiin jakautuen.
 Iltapäiväkahvi työskentelyn lomassa.
 Työskentelystä vastaavat Terhokodin kouluttajat
15:00–15.45  Yhteenveto ja päivän päätös

Mitä on hyvä saattohoito ikäihmisten palveluissa? Miten kuolevan 
vanhuksen hoito poikkeaa palvelukodissa olevan vanhuksen päi-
vittäisestä hoitotyöstä? Miten saattohoidossa otetaan huomioon 
vanhuksen omaiset ja läheiset? 
Seminaari on suunnattu kuolevia vanhuksia työssään hoitaville 
ammattilaisille, kuten lähihoitajille yms. 
Seminaarin tavoite on tehdä saattohoitoa näkyväksi ja jalkaut-
taa hyviä käytänteitä vanhustyöhön. Osallistujat saavat rohkeut- 
ta saattohoidon kehittämiseen, jolloin huoli vanhuksen hyvinvoin-
nista kanavoituu toimintaenergiaksi.
Sitovat ilmoittautumiset: my.surveypal.com/Saattohoito.2018
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Paikkoja on rajoitetusti työyksikköä kohti.
Seminaarin hinta on 30 €, joka sisältää opetuksen 
ja ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Lisätietoja:
asiantuntija Soili Nevala soili.nevala@superliitto.fi
Puh. 09 2727 9157
sihteeri Raili Nurmi, raili.nurmi@superliitto.fi
Puh. 09 2727 9172

Ohjelma on alustava. SuPerilla on oikeus muutoksiin. 


