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Vårdvilja, en del av de juridiska
förberedelserna

Vårdvilja- En persons vilja i livet

Testamente- Vilja efter döden

DNR beslut- Beslut fattat av läkare och innebär att
man på medicinska grunder avstår från
återupplivning



Vårdviljan:
• Uttrycker personens vilja i en situation då

hen inte längre förmår fatta egna beslut om
vård och behandlning på grund av en allvarlig
sjukdom, olyckshändelse eller någon
motsvarande orsak.

• Antingen ett medgivande eller ett nekande
till vård i framtiden.

• Anvisningar om vård och behandling i livets
slutskede

• Lagar som styr idag är 17.8.1992/785 Lagen 
om patientens ställning och rättigheter 6§,8§

Självbestämmanderätten stärks



• Vårdviljan binder vårdpersonalen

• Bör göras då personen ännu förstår innebörden

och meningen med den

• Vårdviljan skall granskas och uppdateras så

att den motsvarar den stundens situation

• Vårdviljan kan backas när som helst men bör

meddelas till patientuppgiftsregistret.

• Vårdviljan respekteras oberoende av anhörigas

vilja.



Olika modeller:

Alzheimer centralförbundets
www.muistiliitto.fi/sv

Finlands minnesspecialister
www.muistiasiantuntijat.fi (på finska)

Institutet för hälsa och välfärd (THL) Livstestamente
www.thl.fi

Exitus ry, Viljeyttring om vård och behandling
www.exitus.fi

Edunvalvontavaltuutus rf AIRO-mapp
www.airokansio.fi



Strukturen i Alzheimer Centralförbunds vårdvilja
blankett består av två huvuddelar:

A) Bindande viljeförklaringar och
B) Önskemål om behandling och vård

A- omfattar beslut om så kallad traditionell vårdvilja i 
livets slutskede, samt möjligheten att bemyndiga 
någon nära anhörig att fatta beslut angående vården. 

Vårdpersonalen har rättslig skyldighet att följa denna 
del. Ex. Återupplivning, intravenösa behandlingar, 
intensivvård.



B- Uttryck för önskan. Ska följas när det är 
möjligt, eftersom den berättar om patientens 
vilja och understryker därmed dennes 
självbestämmanderätt. Ex. Lackade naglar, 
musik, färger, mat.

I den här delen kan även infogas önskemål 
gällande ekonomiska aspekter.

Var och en kan fylla i valda delar av vårdviljan.



Uppgörande av vårdvilja

• Aktualiserar svåra frågor, bra att rådgöra med en 
läkare, minnesskötare eller annan professionell samt
anhöriga

• Förvaras t.ex hemma bland viktiga dokument samt
som bilaga i patientdatasystemet, på Kanta-sidorna, 
kopia till närstående. Berätta för anhöriga var den
finns.

• Inga formella krav, skriftlig eller muntlig.
Om muntlig, gör läkaren en bevittnad anteckning i   

patientjournalen. Kräver inga vittnen enligt lag.



Vårdviljakort

Att ha med i plånboken och på
andra ställen, visar att det finns en 
vårdvilja

Vårdviljan bör alltid respekteras

Att uppgöra vårdvilja är inte bundet
till förmågan att göra beslut
angående ekonomin eller
andra juridiska ställningstaganden.



1. Fundera på hur du själv vill bli
skött ifall det händer dig
någonting

2. Bekanta dig med olika
vårdviljeblanketter och välj den
som passar bäst för dina behov.

3. Skriv ner din vårdvilja, fyll i 
vårdviljekortet och uppge din
vårdvilja också på dina egna
Kanta-sidor

4. Diskutera med dina närmaste om
dina önskemål

5. Förvara vårdviljan på ett ställe
dina anhöriga vet om samt i 
patientjournalen

6. Uppdatera vårdviljan vid behov



Tack! 


