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Rekommendation 2018, motivering

• Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad

• Åtgärd innebär ett värdigare omhändertagande, minskad risk 
för försämring och obehag av bl.a. förvirring,

• Till för dem där nyttan av transport till vård på sjukhus inte 
överväger de risker som detta också innebär

• Åtgärden ökar den enskildes möjligheter att vara delaktig i sin 
egen vård

• Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enl. ett systematiskt 
konsenusutförande

• Bedömningen görs i samråd med den enskilde i förväg, 
dokumenteras i en medicinsk vårdplan/ journal

• Anhörig deltar



Medicinsk vårdplan

• Innehåller en individuell planering som ska ge vägledning för 
vårdens inriktning – som stöd vid bedömning av åtgärder när 
försämring inträffar

• Ett standardiserat arbetssätt som gör medicinsk vårdplanering till 
en säker, trygg och välplanerad vård

• Det underlättar i ett akut skede för såväl den enskilde, dennes 
närstående, omvårdnadspersonal, kommunens sjuksköterskor, 
primärvårdens läkare och slutenvårdens personal att göra rätt 
bedömningar

• www.vardsamverkan.se/skaraborg

https://samarbete.sharepoint.com/sites/skaraborg/samverkan/vlfrd/vardsamverkankoordinatorer/SitePages/Startsida.aspx?RootFolder=/sites/skaraborg/samverkan/vlfrd/vardsamverkankoordinatorer/Delade%20dokument/Presentationsmaterial&FolderCTID=0x012000E1CD63C77BF98F4995A9ED1C2CB213F7&View=%7b2E2CEC6E-90AD-4E18-AB69-790F2955F520%7d


Läkarbedömning

”Vi samtalar också om existentiella frågor. 

I händelse av hjärtstillestånd, så dyster prognos att hjärtlungräddning inte 

bedöms meningsfull, varför vi i samförstånd tar förhandsbeslut att avstå från 

återupplivning vid hjärtstopp

Även avstå från att påkalla ambulans direkt om patienten skulle insjukna i 

annat livshotande tillstånd (omfattande stroke tex) med medvetslöshet -det 

vill säga inga plågor för patienten och istället med extravak observera 

patienten och först om hen vaknar ta ställning till ytterligare åtgärder.

Övrig ev nytillkommen sjuklighet ska handläggas enligt gängse rutiner. 

Trygghetsordinationer utfärdas.” 



Vård i livets slutskede



Optimal äldrevård

Upplevda svårigheter:

– Äldre med kognitiv svaghet försämras ofta i sina mentala funktioner vid 
miljöbyte.

– Akuta konfusionstillstånd är vanligt vid miljöbyte t.ex. inläggning på sjukhus 
och psykofarmaka kan behöva användas

– Avdelningsbyte är vanligt för äldre patienter pga. sjukhusens organisation 
(MAVA, vårdavdelning)

– Vinsten med inskickning av patienten bör stå i paritet med den risk patienten 
utsätts för



”Den svårväckbara patienten”

• Äldreäldre tar ibland paus i livet och fås ej vakna på morgon

• Respektera och låt sova





Döendeförlopp
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När ska man ha brytpunktssamtal?

När 

• behandlingen byter inriktning och mål 

• man känner att patient/anhöriga behöver det

• patienten önskar det





Varför ska man ha brytpunktssamtal?

För att 

• patienten skall få rätt behandling och må så 

bra som möjligt 

• informera personal, patient och anhöriga om 

var ribban ska ligga i fortsättningen



Att ligga steget före och utveckla en vårdplan för 
de behov som går att förutse minskar lidande 
och skapar trygghet



Undvik ordet ”brytpunktssamtal” när 
du pratar med patient/närstående



Struktur för brytpunktsamtal

• Setup – förbered

• Perception – hur upplever

• Invitation – be om lov att tala om det

• Knowledge – var tydlig, inga omskrivningar

• Emotion – känslor, identifiera och bekräfta

• Summary – summera det som sagts och 
berätta om nästa steg



De 6 S:en

• Självbild 

• Självbestämmande 

• Symtomlindring 

• Sociala relationer 

• Sammanhang 

• Strategier



SJÄLVBILD

Vad behöver vi veta om dig som person för att 
ge dig god vård? 

Hur påverkar sjukdomen dig och din vardag?



SJÄLVBESTÄMMANDE

- Vad vill du att vi ska hjälpa till med?

- Hur tänker du om du skulle bli sämre, har du 
några särskilda önskemål?

- Hur skulle du vilja ha det den sista tiden i 
livet? Hur kan vi hjälpa till?



SYMTOMLINDRING

Vad besvärar dig mest?



STRATEGIER

- Hur tänker du om tiden framåt?



SOCIALA RELATIONER 

Vilka personer är viktiga för dig?



SAMMANHANG 

Vad har varit viktigt i ditt liv?



”Hur länge har jag kvar att leva?”

• En utmätt tid blir en stor källa till ångest när den närmar 
sig

• Patienten kan bli ”besviken” när hen ”går över tiden”



Värdig död och vaka
Var uppmärksam på att rummet där den döende vårdas, så långt detta är 
möjligt, har en inbjudande atmosfär och ger utrymme för närstående 
genom att:

• Det är rent och bekvämt i patientens säng

• Rummet är städat, disk plockas bort osv

• Närstående kan sitta eller ligga bekvämt 

• Uppmärksamma närståendes behov

• Ljud, ljus och doft upplevs behagligt 

• Fråga om dörr eller fönster ska vara öppna eller stängda 

• Det finns något vackert att vila ögonen på, 

• Papperskorgar är tömda.




