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Vad jag tänker prata om: 

 
• Vad är ett brytpunktssamtal? 

• Vem har ansvar för att det blir av? 

• Varför? 

• När skall man ha det? 

• Vem skall vara med? 

• Vad skall det handla om ?  

• Hur gör man? 





Samtal med patienten om vårdens inriktning och 
mål i livets slutskede ( brytpunktssamtal) 

Rekommendationsgrad 1 

 

 

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i 
livets slutskede, Socialstyrelsen 2013 



Brytpunktssamtal 

• Leder inte till att patienten får värre symptom. 

• Leder till förbättrad vård i livets slutskede och 
möjligheten att uppnå målen för en god död. 

 

 
Gunilla Lundquist, Breakpoint communication about transition to 
end-of-life care – context,content and consequences, 2013 



Brytpunktsprocess 

Sjukdomsförlopp: 
icke botbar sjukdom 

Livets 
slutskede 

Tidig palliativ fas Sen palliativ fas 

MÅL: Rädda liv/förlänga liv/livskvalitet                                                   Mål: Livskvalitet 



Från Nationellt vårdprogram 

för palliativ vård 2012-2014 



 
 

 

När börjar livets slutskede? 
När läkaren förstår att patienten kommer att 

dö? 

När anhöriga förstår att patienten kommer att 
dö? 

När patienten förstår att han/hon kommer att 
dö? 

När man vågar prata om att han/hon kommer 
att dö? 

 



 
  
 

 Hur vet man att någon är döende? 
 

•  Allt tröttare och mestadels sängbunden 

• Medvetandesänkt 

• Kan bara dricka små klunkar och vill inte äta 

• Kan inte svälja tabletter 

 

….Men nu kan det vara för sent att starta ett 
samtal och börja planera! 

 



 

Brytpunktssamtalet - Ett vägskäl 

 

 

 

Här är vi nu - vart är vi på väg? 

Hur kommer vägen bli?   

Vem kommer att följa med ? 

 

 

 



• Det planerade brytpunktssamtalet 

 

• Det spontana brytpunktssamtalet 

    Fånga tillfället! 

    Var flexibel – och backa ett steg om det inte 

    känns bra 



VÅR                                             SOMMAR                                       HÖST 
3 månader                                 2 månader                                      1,5 månad 

 Symptomdebut 
 Hosta 
 Viktnedgång 

 
 
Cytostatika 
Pneumoni  
Svikt 
Perikardvätska 

Benbrott 
Operation 
Emboli 
Svikt 
Pneumoni 
 

Diagnos: 

Lungcancer 
Brytpunks-

samtal 

Palliativ vård i 

livets slut 

Margareta, 79 år 



Samtal med Margareta 

    

    Är medtagen, inte helt orienterad. 

    Har det ”bra” liggandes i sängen, vill inte 
”komma upp och träna”. 

    Vill komma hem. 

    Vill ha barnen hos sig. 



Samtalen med Margaretas barn 
 

Vad är viktigt för er? 

   Vad är mammas vilja? 

Fakta. 

     Hur kan vi undvika lidande? 



Samtalet i teamet 
 

Vilka medicinska situationer skall vi vara 
förberedda på? 

Vilken omvårdnad behövs? 
Har vi den utrustning/ resurser som krävs? 

Vad har vi sagt /lovat Margareta och anhöriga? 



 

Vilka berörs av ett brytpunktssamtal? 

 

 

Patienten 

Anhöriga  

Vårdpersonal inklusive läkare 

”Resursägaren” 

 



 

 

Det framgångsrika brytpunktssamtalet förutsätter: 

 

Medicinskt faktaunderlag 

 

Relation – Kontinuitet – Empati 

 

Kunskap om vårdens organisation 



  
Karl 84 år, 

Grav atheroscleros,hypertoni,flimmer,haft flera stroke,hemipares,afasi.  

Prostatacancer med skelettmetastaser, vänstersidig nefrostomi.  

 

Har vårdats i hemmet under 7 månader, avlider på medicinkliniken 

efter 5 dagars vårdtid. 

 

När började livets slut? 

 

 

Hjälp med all ADL 

Vårdas hemma av hustru  

och med hemtjänst x 6 

 

Blir plötsligt 

okontaktbar. 

Oregelbunden  

och 

rosslig andning 

Hustru ringer 

efter 

ambulans 

Avlider på medicinavdelning 

Pågående antibiotika behandling 

Dropp 

Vårdas fram till de sista timmarna 

på 4-sal 

                               



  

Stroke, 

högersidig hemipares, afasi 

Totalt ADLbehov, 

Vårdas hemma av hustru 

och med hemtjänst x 6 

 

Blir plötsligt 

okontaktbar, 

oregelbunden  

och 

rosslig andning 

Hustru ringer 

efter 

ambulans 

Avlider på medicinavdelning 

Pågående antibiotika behandling 

Dropp 

Vårdas fram till de sista timmarna 

på 4-sal 

                                 

Karl 84 år, 

Grav atheroscleros,hypertoni,flimmer,haft flera stroke,hemipares,afasi.  

Prostatacancer med skelettmetastaser, vänstersidig nefrostomi.  



Livets slutskede börjar när man 
har haft brytpunktssamtal! 

Men uteslut behandlingsbara 
tillstånd… infektion,hyperkalcemi, 

övermedicinering,anemi……. 



Hasse, 67 år  

• Koloncancer med levermetastaser 

• Tacklat av 

• Cytostatikabehandling avslutad för 2 månader 
sedan 

• Haft ascites och blivit tappad 2 ggr under den 
sista 1 ½ månaden 

• Nu kommit in till akuten med tarmblödning, 
trötthet, illamående, smärta…. 



Samtalet med Hasse, hans fru och dotter  

• Trött,ligger still i sängen, stor buk, dropp pågår liksom blodtransfusion 

• Bekräftas av dr 

• Är det bra här? Ja jag är trygg, var skulle jag annars vara? 

• Är klar med allt, alla papper…. 

• Hustru inflikar;  ”säg inte så, du blir bättre igen, du får ju blod nu…” 

 

• Separat samtal med hustru och dotter 

• Hur känns det att hör Hasse säga att….. 

• Hur har det varit sista veckorna? 

 

• Inte vill / orkar leva längre… den sjuke accepterar tidigare än anhöriga… 

• Vad är viktigt nu: inte lida, lugn och ro, träffa familjen 

• Avsluta blod, nutrition,  vb ordinationer 

• Återkoppla till patienten: han avlider lugnt 15 timmar senare  



Ur patientens synvinkel en mental 
process: 

• Jag skall bli frisk 

• Jag kan leva med sjukdomen 

• Jag kommer så småningom att dö av 
sjukdomen 

• Jag kommer att dö snart 

 

                     Medvetet/omedvetet 

                  Kommunicerbart eller inte 



Göran 

50-årig man,kolonca med 
peritonealmetastasering. 

Avlastande loopileostomi, cytobehandling pågår, 
tilltagande symtom av tarmhinder. 

TPN, farmakologisk ileuslindring. Kommer för att 
få avlastande gastrostomi ( PEG). 

Är ikterisk.  

Haft attityden att  ” kämpa och bli bra”. 



Samtal med Göran 

-Jag vet att du säger att du skall kämpa och klara 
av din cancer. Men har du någon plan B? 

-…ja men det vill du inte veta..göra slut på 
det..bäst för alla, inte bli ett kolli… 

- har vilja kvar, betyder att man inte blir ett        
kolli, du kan bestämma… 

- Du har blivit gul… 

-Dom skyller på droppet..vad beror det på? 

-Tumör-vi behöver veta om….. 

 



    Gemensamt samtal med hustru och sköterska 
samma dag  

    Leva med kvalitet –vad betyder det? 

    Få vara med och bestämma om det som 
patienten kan bestämma 



Vad oroar patienten som närmar 
sig livets slut? 

Autonomiförlust 

     att inte ha något att säga till om 

     ovärdighetskänsla 

     vara en belastning 

Svåra symptom 

Existentiell oro 



Vad underlättar: 

• Möjlighet till kontinuitet 

• Att ha tid 

• Att ha kunskap 

• Att inte vara ensam 



 

 10 goda råd: 
1. Var påläst och ställ dig frågan: Vad kan vi göra? Vad bör vi göra av 

det vi kan göra? 

2. Individanpassa efter klinisk bild, situation, mental kapacitet, 
försvarsstrategier och beroende på möjlighet till relation och 

kontinuitet i kontakten  
3. Anhöriga med och/ eller separat. 

4. Sköterska eller undersköterska med vid samtalet. 
4. Ge en förväntad bild av det framtida förloppet 

5.Fråga aktivt efter  tänkta farhågor 
6.Tryck på symptomlindring 

7.Förmedla trygghet 
8.Lova inget du inte kan hålla 

9.Lova inget för någon annans räkning 
10.Man måste inte säga allt men allt man säger måste vara sant 

 



        

 

Dokumentation av brytpunktssamtal 

 

Lokal rutin! 

Beskriv vad som sagts och hur det tagits emot! 

Beskriv vad ni kommit överens om! 

Plan!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                               

 


