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Innehåll…

Etiska konfliktområden

Starta - avbryta - avstå

Patientens beslutsförmåga

Etiska riktlinjer

Diskussion



Några utgångspunkter

HLR: chans till fortsatt (gott) liv

HLR: risk för lidande

Ingen rättighet att få HLR

Rätt att neka HLR



Viktiga etiska principer/värden
Autonomi

Icke skada

Göra gottRättvisa

Människovärde



Etiska konflikter vid beslutsfattande
Påbörjande

Avstående

Avbrytande

Patientvilja

Närståendevilja

Andras 
bedömning



Områden för etiska konflikter?
Patientens 
autonomi

Patientens bästa

Professionell roll

Professionella 
ideal

Förväntningar

Andra 
(vård)professioner



Tidigare algoritm



Nyheter



Etiska konflikter?



Etiska riktlinjer – ett stöd för beslut 
och ett underlag för reflektion



Riktlinjernas fokus



Riktlinjernas grundprinciper
q Vårdpersonal ska omedelbart påbörja HLR
Undantag: Dokumenterat ”Ej HLR” 
q HLR ska utföras enligt aktuella behandlingsriktlinjer
q Vård och behandling i samråd med patienten (HSL)



Att avstå från HLR

- när patienten inte vill ha HLR (autonomi)
- när ansvarig läkare bedömer HLR som utsiktslös (inte skada)
- när ansvarig läkare bedömer att HLR inte gagnar patienten
(människovärde)



q Ambulanspersonal ska inte påbörja HLR

- När det är uppenbart att spontan cirkulation och 
andningsfunktion inte går att återställa (stora skador ej 
förenliga med liv, långvarigt avlidna)



Avbrytande av HLR

q Ambulanspersonal kan på vuxna avbryta HLR om samtliga 
nedanstående kriterier är uppfyllda. (Gäller inte vid misstanke att 
patienten är förgiftad, nedkyld, gravid, eller har varit med om ett drunkningstillbud).

1. Hjärtstoppet obevittnat,
2. HLR inte påbörjat,
3. > 15 minuter innan ankomst
4. Asystoli vid ankomst. 

Avbrytande kan göras vid kontinuerlig asystoli trots A-HLR under minst 20 minuter.



När patienten har 
beslutsförmåga

- önskan ska respekteras
- barn/ungdomar ska successivt få inflytande
- läkare kan avstå HLR utan att efterhöra andras inställning
- läkare ska bedöma om/när det finns skäl att samtala om HLR



När patienten saknar 
beslutsförmåga

- respektera tidigare uttryckt önskan
- samråda om det inte finns direktiv om patientens önskan 
- alltid ansvarig läkare som har slutgiltiga ansvaret
- vårdnadshavare har ansvar att företräda barnet/ungdomen



Vid �Ej HLR�?
q Ett beslut om �Ej HLR� kan gälla inom ambulanssjukvården

- för patient ansluten till hemsjukvård (tydligt läkaransvar, 
skriftligt �Ej HLR�, enligt ambulansöverläkares direktiv)
- vid transporter under pågående vårdtillfälle
- under transport mellan olika verksamhetsområden på 
sjukhus (kräver läkaransvar + dokumentation)



Kommunal hälso- och 
sjukvård

q Ett beslut om ”Ej HLR” på sjukhus är endast vägledande inom 
kommunal hälso- och sjukvård.

q Ett ställningstagande om HLR ska grundas på individuell 
bedömning. Det är inte försvarbart att referera till typ av 
vårdverksamhet som skäl till att rutinmässigt avstå från HLR. 



Kommunal hälso- och 
sjukvård

q Beslut om �Ej HLR� ska dokumenteras och finnas tillgängligt. 
q Beslut om ”Ej HLR” gäller enbart när hälso- och 

sjukvårdspersonal finns på plats, annars ska situationen 
jämföras med hjärtstopp utanför sjukhus.



Barn och ungdomar
q För barn och ungdomar utan känd bakgrundssjukdom gäller 

att HLR ska utföras fram till att tillståndet kan bedömas av: 

- leg. läkare, som i sin tur alltid bör samråda med specialist i 
barnmedicin, barnkirurgi eller anestesiologi 
- bedömningen ska om möjligt primärt utföras av läkare som 
innehar någon av dessa kompetenser.



Några konfliktområden
q Särskilda boenden
q Andra aktörer
q Vård i livets slutskede 
q Kulturella skillnader
q Närstående



Särskilda boenden
q Boendeform får inte avgöra
q Patientens självbestämmande gäller
q Rätt till HLR
q Rätt till ”Ej HLR”
q Ålder och HLR?



Andra aktörer – teamet – kedjan 
q Räddningstjänst, polis…
q Icke legitimerad vård- och omsorgspersonal
q Leg. personal
q Samma mål
q Dialog – fråga 
q En person – en länk
q Teamet – kedjan 



Vård i livets slutskede
q Hemsjukvård
q Vårdplanering ofta gjord
q Närstående ofta informerade
q Panik – 112 



Kulturella skillnader
q Språkproblem
q Sedvänjor kring döende och död
q Svensk lag, föreskrifter och 
riktlinjer gäller oavsett etnicitet



Närstående

- kan tillfrågas om patientens önskan, men är inte ansvariga 
- bör få närvara under HLR
- vid avbrytande: viktigt att ingen berörd tvivlar på beslutet
- stort värde med stöd från vårdpersonal



Närstående
q Tillåta närvaro
q Avdela stödperson
q Inhämta information
q Medmänsklighet



Välgrundat hopp

Delaktighet och 
beslutsansvar

Ärlighet och 
skuldavlastning

Rimlig 
ansvarsgräns

Förutsättningar 
för ansvar

Närstående
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