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´ Presentation av oss

´ Upplägg och syfte
´ Gemensam reflektion kring brytpunktssamtal

´ Palliativregistret och studier

´ …???



Diskutera med din granne utifrån din 
egen professionella erfarenhet
´ Vad är ett brytpunktssamtal?

´ Vad är det viktiga i ett brytpunktssamtal?

´ Vad är det svåra med ett brytpunktssamtal?
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När är patienten i livets slutskede? 



Stockholms SjukhemChristakis, Lamont BMJ 2000;320:469-473

Så här dåliga är vi på att förutsäga överlevnad



Var befinner sig patienten?

Obotligt
Palliativa insatser

Livsförlängande
Livskvalitet
Göra ”allt”

Brytpunkt till vård 
i livets slutskede

Sen palliativ fas
(dagar-månader)

Symtomlindring
Närståendestöd

Obotlig sjukdom (månader–år)

Palliativ vård i 
livets slutskede

Brytpunkts-
process

Göra ”en del”



Teoretiskt avsnitt



Nuläge Sverige –
brytpunktssamtal över tid



Validitet?
Martinsson L, Heedman PA, Lundström S, Axelsson B. Improved data validity in 
the Swedish Register of Palliative Care. PLOS One 2017, Oct 19, 1-12.



"Breakpoint communication" and "end-
of-life care” (11 träffar)

´ Lundqvist G, Rasmussen BH, Axelsson B. Information of imminent death or 
not – does it make a difference? J Clin Oncology 2011; Oct 10, 29 (29): 
3927-31.

´ Martinsson L, Eriksson M, Heedman PA, Tavelin B, Axelsson B. Can an 
educative intervention increase the proportion of patients receiving 
information from their physician about being at the end of life? A pilot 
study. BMJ Support Palliat Care 2015; 0: 1-7.

´ Udo C, Lövgren M, Lundquist G, Axelsson B. Palliative care physicians` 
experiences of end-of-life breakpoint communication: A focus group study. 
Eur J Cancer Care 2017



Vården blir bättre för den sjuke!
Fått info Ej fått

Gunilla Lundqvist et al.
Information of imminent
death or not – does it make
a difference? JCO 2011;
Oct 10: 3927-31.

1 191 matchade
cancerpat /grupp



Det förorsakar inte mer plågor!

Gunilla Lundqvist et al.
Information of imminent
death or not – does it make
a difference? JCO 2011



Udo et al (18 läkare från 3 ASiH-team)

´ Bör vara en process
´Snarare proaktivt än akut

´ Största hinder
´Osäker prognosticering – rädd att göra fel
´ Innehåll?
´Hur ta upp – svårt som ung (Sant ßà hopp)
´ Info om tidigare dialog = dokumentation
´Begreppet

´Inte en distinkt punkt!



Martinsson et al
½-dagsutbildning om BPS

´ 2 kommuner och 2 sjukhus jfr mot 

4 kommuner och 4 sjukhus utan utbildning

´ Andel som fick BPS 6 mån före och efter
´ 35% à 42%    jfr    30% à33%



Kronisk sjukdom

Kommunikation är en process över tid med olika fokus

Botbar sjukdom
Död

Livets slutskede Döendet

Sorg

Advance care planning/ACP

Samtal vi allvarlig sjukdom

Brytpunktssamtal

Samtal när döden är nära



Advanced care planning (Träff = 4980)
(= diskutera och notera patientens preferenser, värderingar och 
önskemål för vårdens målsättning och innehåll i framtiden då de ev
inte kan uttrycka sig)

´ The effects of advance care planning on end-of-life care: A systematic review.
Pall Medicine 2014, 28 (8): 1000-1025

´ 113 studier

´ 95% observationsstudier
´ 81% från USA
´ 49% sjukhus, 32% sjukhem

´ Inte bara ett skrivet dokument utan en social process!

´ Minskade livsuppehållande behandling 
´ (Om ej HLR/ACP-dialogà mindre IVA, sond, antibiotika, kirurgi)

´ Ökade användningen av palliativ vård/hospice
´ Minskade sjukhusinläggningar
´ Ökade följsamheten till patientens önskemål, nöjdhet



Harrison Dening, Jones L and  Sampson EL. Advance care 
planning for people with dementia: a review 
International Psychogeriatrics (2011), 23:10, 1535–1551

´ Svårgenomfört vid MMSE <20

´ Patienter med lätt-måttlig demens uttryckte inget obehag vid ACP

´ Ju mer närstående tog över, desto oftare fattades beslut om fortsatt aktiv 
behandling!



Väsentliga frågor:

´ Vad ska ett samtal innehålla för att kunna rubriceras som ett 
brytpunktssamtal?

´ Vad ska resultatet av ett brytpunktsamtal vara?



Dokumentation:

´ Sökord ”Brytpunktsamtal”:
´ Datum

´ Vilka har närvarat?

´ Vad berördes?

´ Sökord ”Behandlingsstrategi/Behandlingsbegränsning”:
´ Vad är planerat vid förväntad försämring?

´ Sjukhusvård?

´ Dropp?

´ Antibiotika?

´ HLR?

´ Läkemedel?





PALLIATIVT 
UTVECKLING
S CENTRUMKOMMUNIKATIONENS GRUNDER
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• Förhållningssätt
Vänlig nyfikenhet
Lyssna, fråga, svara an

• Kunskap
Struktur i ett samtal 
Emotionellt bemötande

• Färdigheter
Träna beteenden



c



PALLIATIVT 
UTVECKLINGS 
CENTRUM

KOGNITIVT OCH
EMOTIONELLT
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ORD
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ATT FÅ EN BRA START
Agendan för att komma ”På samma spår"
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1
S | STARTA

Förberedelser 
Agendan

2

4
S | SAMLA IHOP

Nästa steg Planering–stäm av
vad patienten tagit till sig

2
PI | PEJLA IN PATIENTEN

Vad vet patienten (emotionell status?) 
Är du redo för info? (Hur mycket info?)

GE | GE BESKED
Ge info–börja med varningssignal 
Läs av emotioner–
bemöt med lyhördhet

ATT	GE	SVÅRA	BESKED
SPIGES

PALLIATIVT 
UTVECKLINGS 
CENTRUM



PALLIATIVT 
UTVECKLINGS 
CENTRUMSKIFTA PERSPEKTIV

Från behandling till livskvalitet

2



3

1
S | STARTA

Förberedelser 
Agendan

2

4
S | SAMLA IHOP

Nästa steg Planering–stäm av
vad patienten tagit till sig

2
PI | PEJLA IN PATIENTEN

Vad vet patienten (emotionell status?) 
Är du redo för info? (Hur mycket info?)

GE | GE BESKED
Ge info–börja med varningssignal 
Läs av emotioner–
bemöt med lyhördhet

Samtal	vid	allvarlig	sjukdom
och	brytpunktssamtal

SPIGES

PALLIATIVT 
UTVECKLINGS 
CENTRUM

Sjukdomens utveckling och 
prognos

Utforska behov och 
önskemål



PALLIATIVT 
UTVECKLING
S CENTRUMFRÅGOR SOM VIDGAR 

PERSPEKTIVET
• Vad är viktigast för dig nu?

• Vad har du för förväntningar och
förhoppningar?

• Vad är du mest bekymrad för just nu?

• Vad är svårast för dig? För din familj?

• Hur har du det med släkt, vänner,
socialt liv? 

• Hur vill du leva den sista tiden?

• Vad behöver du hjälp med?
• Tankar kring medicinska behandlingar?
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PALLIATIVT 
UTVECKLINGS 
CENTRUM

ORDET
Att benämna döden
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Budskap

´ Läkaransvar 

´ Verka för fler proaktiva och färre akuta

´ Dokumentera

´ Behandlingsstrategi

´ Övning/utbildning ger färdighet


