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Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning  
 
Den medicinska kunskapen, om vad som kan göras för svårt sjuka patienter, är så pass stor att 

vården kan behöva ställa sig frågan om vad som bör göras, och vad som är rimligt att 

behandla (1). 

 

Hjärt-lungräddning (HLR) är en livräddande behandlingsform vid hjärtstopp. Faktorer som 

påverkar möjligheten att överleva ett hjärtstopp är patientens biologiska ålder, tidigare 

sjukdomar, orsaken till hjärtstoppet, hjärtats initialrytm och tid till behandling. Målsättningen 

är att larm och start av HLR skall ske inom 1 minut och tiden till första defibrillering ska 

understiga tre minuter (2). HLR skall utföras i enlighet med nationella riktlinjer från Svenska 

rådet för HLR och Svenska barnläkarföreningen (3, 4, 5).   

 

Grundprincipen är att all vårdpersonal förväntas omedelbart påbörja HLR vid plötsligt 

oväntat hjärtstopp, såvida det inte finns ett dokumenterat förhandsbeslut att ej påbörja 

HLR (6).   

 

De flesta hjärtstopp behandlas inte med HLR eftersom hjärtstopp vanligen uppträder i 

slutstadiet av en döendeprocess. Det är just i livets slutskede som HLR kan anses vara en 

oetisk medicinsk åtgärd. Ett omotiverat återupplivningsförsök kan frånta patienten rätten till 

en fridfull och värdig död (6). Vid de hjärtstopp på svenska sjukhus där återupplivning 

påbörjas är överlevnadschansen (till utskrivning) ungefär 30 % (7). 

 

Om ett adekvat beslut skall kunna fattas i frågan om huruvida HLR skall påbörjas eller ej, bör 

den prognostiska bedömningen av överlevnadschanser vägas mot återupplivningsförsökets 

negativa effekter samt kompletteras med etiska överväganden (8). Den aktuella patientens 

värderingar skall om möjligt ligga till grund för beslutet (9).  
 

Tre etiska principer styr prioriteringar i vården. De fungerar som etisk plattform för 

medicinskt handlande och medicinska beslut; 

 Människovärdesprincipen (utgår från de mänskliga rättigheterna) 

 Behovs- och solidaritetsprincipen (resurserna satsas där behovet är störst) 

 Kostnadseffektivitetsprincipen (är underordnad de båda andra principerna)(10). 

 

Andra etiska principer som kan ge vägledning vid beslutsfattandet kan vara; 

 Autonomiprincipen (respekt för förmågan och rätten till självbestämmande) 

 Godhetsprincipen (strävan efter bot, och om det inte är möjligt – lindra) 

 Principen att inte skada (att minimera lidande) 

 Rättviseprincipen (fördela resurser så att människor kan behandlas lika) (11). 

 



Även om det finns mycket kunskap om de prognostiska faktorer som är av betydelse för 

överlevnadsresultaten vid HLR, kan det vara svårt att på förhand avgöra om åtgärden är till 

gagn för den enskilda patienten. Det behöver finnas en balans mellan vinster, risker och det 

pris som behandlingen kommer att få för patienten, familjemedlemmar och vårdpersonal. 

Även kostnaden för samhället och sjukvården vägs in i beslutet om HLR (1,10,11). Det skulle 

vara direkt olämpligt att utföra HLR när det finns klara bevis på att det inte är till gagn för 

patienten, d.v.s. när; livet inte kommer att förlängas med en acceptabel livskvalitet, det 

motstrider patientens egen vilja, döden bedöms nära förestående, läkaren med stor sannolikhet 

kan förutsäga att HLR inte kommer att lyckas samt när patienten är i ett persisterande 

vegetativt tillstånd och/eller är drabbad av irreversibel, svår hjärnskada. Det är inte möjligt att 

lista olika medicinska tillstånd, som motiverar ett förhandsbeslut om att avstå från HLR. 

Patienter med metastaserande cancer, svåra slaganfall, terminal organsvikt och svår demens 

bör dock i mycket stor utsträckning bli föremål för diskussion om ett sådant beslut (1,10).  

 

En fastställd diagnos är inte ett krav för att fatta beslut om HLR (12). Läkare bör ta upp frågan 

om patientens inställning till HLR då det finns anledning att anta att patienten inte önskar 

HLR, när det är svårt att bedöma om HLR är till gagn för patienten (6) samt då patienten lider 

av livshotande tillstånd/svår sjukdom som negativt påverkar livskvaliteten och/eller medför 

kort förväntad överlevnad (11,13). Kronologisk ålder är en osäker prognostisk faktor och ska 

inte ensam ligga till grund för ett beslut om att avstå HLR (14). Vårdpersonalen har ingen 

skyldighet att rutinmässigt ta upp frågan om HLR/ej HLR ifall risken för hjärtstopp bedöms 

som låg. Ett omotiverat samtal kan orsaka onödig oro hos patienten (6).                                                                   

 

Diskussioner med patienten i denna fråga är mycket svåra, kräver tid och bör ske i lugn miljö 

med ett språk som är rakt och enkelt (1,8,10), då riskerna för missförstånd visat sig vara stora 

(11,13). Vårdgivare tenderar att oroa sig för att relationen till patienten ska äventyras genom 

denna typ av samtal (15). Den patient som så önskar ska erhålla information om HLR-

proceduren, överlevnadschanser och de eventuella negativa effekter som skulle kunna uppstå. 

Informationen skall ges ärligt och utan undanhållande. Läkaren bör visa taktfullhet och 

anpassa diskussionen efter patienten. Samtal ska om möjligt ske i så god tid att pat har sin 

fulla beslutsförmåga intakt (6). Det ska kontrolleras att patienten förstått informationen och 

innebörden av beslutet. På patientens begäran kan beslutet, om HLR ska utföras eller ej, 

överlåtas åt ansvarig läkare (4). Som regel bör den mest erfarna läkaren med ansvar för 

patientens vård ansvara för beslutet, oavsett om det är ett överlåtet beslutsfattande eller ej (6).  

 

Frågan om HLR bör tas upp vid mer än ett tillfälle för att säkerställa att patientens inställning 

är förankrad och oförändrad. I de fall då patienten inte önskar HLR, ska läkaren utesluta att 

denna önskan är ett uttryck för depression, krisreaktion eller annat behandlingsbart tillstånd 

(10). 

 

Det är vårdnadshavarnas uppgift att företräda sitt barn i beslut som gäller vården. Samråd 

mellan läkare och vårdnadshavare är mycket viktigt. I samtal kring HLR kan det finnas 

svårigheter för vårdnadshavare att objektivt se till barnets intressen. Detta kan då vara en 

viktig uppgift för vårdteamet (16). Med stigande ålder ökar gradvis möjligheten för barnet att 

medverka och själv ta ställning (17).  

 

När patienten inte är i stånd att framföra sin inställning till HLR, ska det undersökas om 

hon/han tidigare givit uttryck för en önskan i denna fråga. Om så inte är fallet, bör anhörigas 

uppfattning angående patientens önskemål efterhöras och vägas in i beslutsfattandet. Även de 

anhöriga bör få utförlig information för att kunna delta i patientens vård. Då anhöriga 

tillfrågas vid beslut om HLR bör det göras tydligt att det slutgiltiga beslutet ligger hos läkaren 



och inte hos dem. Vårdpersonal har ingen skyldighet att tillmötesgå en patients eller anhörigs 

önskan om att HLR ska utföras när åtgärden bedömts som medicinskt omotiverad (8).  

 

Inför ett ställningstagande till ej HLR ska ansvarig läkare rådgöra med minst en annan 

legitimerad yrkesutövare. Ett beslut som fattats om ej HLR är inte statiskt, utan behöver 

ifrågasättas och omvärderas under den aktuella vårdtiden. Beslutet skall omprövas vid 

förändringar i patientens tillstånd eller när någon; patienten, anhörig eller medlem i vårdlaget, 

finner det påkallat. Beslutet skall även omvärderas vid varje nytt vårdtillfälle (1,10). Att 

besluta om ej HLR innebär inte att pågående medicinska behandlingar och omvårdnad 

avslutas. Patienten ska fortsätta rondas och sådant som bidrar till en förbättrad livskvalitet hos 

patienten, t.ex. smärtlindring och sedering, bör optimeras (8). Har patienten en ICD 

(arytmibrytande pacemaker) och beslut fattas om ej HLR ska alltid sakkunnig kardiolog 

kontaktas för beslut om vilka ICD-funktioner som ska stängas av. När en patient avlider är det 

som en följd av sjukdom/skada och inte på grund av ett förhandsbeslut om ej HLR (10).  

 

Begränsad HLR bör undvikas men kan i undantagsfall tillämpas, till exempel enstaka 

defibrillering av telemetriövervakad patient (8). Det kan i sällsynta fall finnas, etiskt 

försvarbar, anledning att behandla patienten trots ett förhandsbeslut om ej HLR, exempelvis 

om hjärtstoppet orsakats av en undersökning eller ett läkemedel och tillståndet bedöms 

reversibelt (18). I en akut situation, där information om ett dokumenterat beslut gällande ej 

HLR saknas, är det försvarbart att ha startat HLR mot patientens vilja (6).  

 

Närstående bör få möjlighet att närvara vid HLR under förutsättning att de inte påverkar 

behandlingen negativt. De är viktigt att personal avsätts för att ta hand om de närstående (8). 

 

 

Dokumentation 
 

När beslut fattats om att avstå från HLR skall en anteckning i patientens journal göras.  

Journalanteckningen skall innehålla; 

 

1. Ställningstagandet till HLR/ej HLR. 

2. När och på vilka grunder ställningstagandet är gjort. 

3. När och med vilka andra yrkesutövare dokumenterande läkare har rådgjort.  

4. När och på vilket sätt patienten och anhöriga fått information. Om samråd med 

patienten inte varit möjligt, ska orsaken till detta anges.  

5. Vilken inställning patienten och anhöriga har (11). 

 

När patienten själv vill avstå HLR dokumenteras även patientens psykiska status liksom på 

vilket sätt läkaren har försäkrat sig om att patienten förstått informationen, insett 

konsekvenserna av att avstå HLR, haft tillräckligt med tid för överväganden samt att han/hon 

står fast vid sitt beslut.  

 

I Cosmic skapas också en uppmärksamhetssignal (välj ”vårdavvikelse” och ”beslut finns om 

att inte påbörja hjärt-lungräddning”) som knyts till journalanteckningen, via länk eller 

kommentar med hänvisning. I kommentarsfältet anges även kortfattat orsaken till beslutet. Ett 

förhandsbeslut om att inte påbörja HLR bör omprövas dagligen.  

 

OBS! Ovillkorligt krav på makulering om beslutet ändras. 

 

I de fall där det inte finns ett dokumenterat beslut om att man ska avstå från HLR, förutsätts 

patienten samtycka till att HLR utförs och att ansvarig läkare anser åtgärden indicerad (1). 
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