
Brytpunktsbedömning 
 
All vård av människor med kronisk obotbar sjukdom syftar till att ge patienten högsta möjliga 
livskvalitet, att om möjligt förlänga livet, och att rädda liv vid livshotande tillstånd. 
 
Någonstans i sjukdomsförloppet kommer dock en period då perspektivet rädda liv och 
förlänga liv inte längre gagnar patienten, utan tvärtom innebär försämrad livskvalitet. 
Att identifiera denna brytpunkt för övergången till vård i livets slutskede, då alla vårdinsatser   
har bästa livskvalitet som mål, är en viktig läkaruppgift. 
 
Läkaren fattar beslut om när brytpunkten inträffar, men behöver inhämta bedömningar och 
synpunkter från omvårdnadspersonal och närstående. Beslutet skall dokumenteras i journal, 
kommuniceras till patient, närstående och till teamet runt patienten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När brytpunktsbedömningen är gjord skall patienten erbjudas ett bra vårdinnehåll, och den 
checklista som här presenteras garanterar att man fokuserar på vård som kan ge bättre 
livskvalitet den sista tiden. 
Att registrera dödsfall i Nationella Palliativregistret är också ett sätt att främja en utveckling 
av den palliativ vård i livets slutskede som alla människor har rätt till. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 palliativ vård 
vård av obotbar sjukdom                               i livets slutskede 
  palliativa insatser                                           brytpunkts 

                                                                   process 
 
 
     
      rädda liv                                             livskvalitet 
      förlänga liv 
      livskvalitet 
 



Checklista ”Vårdplan i livets slutskede” Palliativa Rådgivningsteamet Linköping 
• Beslut, information och dokumentation 

– Medicinsk bedömning gjord av läkare att patienten är i livets 
slutskede:    Ja r Nej r 

 
– Vårdtagare -närstående informerat och delaktigt i beslutet: 

   Ja r  Nej r 
 

– Vårdlaget informerat och delaktig i beslutet: 
   Ja r  Nej r
    

– Beslutet dokumenterat:              Ja r Nej r 
 

• Medicinsk bedömning och åtgärd 
– Medicinska insatser som inte längre gör nytta är avslutade: 

   Ja r  Nej r 
– Är  diabeteskontroller, blodprovstagning, antibiotika, parenteral 

vätska utsatt:  Ja r Nej r  
– Aktuell medicinering värderad och ej ändamålsenlig utsatt: 

   Ja r Nej r 
 

– Adekvat per oral medicinering ändrad till sc inj, inf eller rectal 
administration:   Ja r Nej r 

 
– Adekvat vid behovs medicinering mot smärta insatt: 

   Ja r Nej r 
 

– Adekvat vid behovs medicinering mot illamående insatt: 
   Ja r Nej r 

 
– Adekvat vid behovs medicinering mot oro/ångest insatt: 

   Ja r Nej r 
 

– Adekvat vid behovs medicinering mot luftvägssekretion insatt: 
   Ja r Nej r 

 
• Kvalitetssäkring 

– Symptomskattning enligt särskild blankett:  
   Ja r Nej r 

– Extravak erbjudet:    
   Ja r Nej r  

– Intyg om Närståendepenning utfärdat:  
   Ja r   Nej r  

– Efterlevande samtal erbjudet:   
   Ja r  Nej r 

– Eftersamtal med personal inplanerat:   
   Ja r Nej r 


