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Abstract 

 

The aim of this study was to describe exsisting research about the ethical conflicts, faced by 

paramedics surrounding the decision making in CPR and to determine the influence that 

prehospital CPR guidelines have on ethical issues regarding CPR. A litterature rewiew was 

conducted by analyzing thirteen scientific articles. The result showed that ethical conflicts 

appeared whithin paramedics decision, wheter to start or whithheld CPR in situations 

described by the litterature as patients that have a terminal illness or in elderly terminally ill 

patients. Sometimes paramedics violated the patients autonomi, when performing CPR 

despite the presence of a DNR wish from the patient and the patients family. The main reason 

that such situations occured was indistinct legalisation in prehospital CPR guidelines in USA 

and Canada. 

The opposite situation also occurred, were the paramedics initiated CPR in order to honour 

the wish from the patients relatives. Overall paramedics showed a will to respect the patients 

autonomi in the CPR question. Paramedics in the Northen America supported prehospital 

guidelines statues allowing them to withheld CPR, under cirumstances initiating CPR in 

terminally ill and elder terminally ill patients. 

 

Keywords : Ethics, Emergency medical services, CPR, CPR guidelines and Emergency 

medical technicians. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att beskriva och sammanställa befintlig forskning om de etiska 

konflikterna, som ambulanspersonal ställs inför i samband med HLR och att inventera om 

prehospitala HLR riktlinjer tar hänsyn till etiska aspekter på HLR. En litteraturstudie 

genomfördes där tretton vetenskapliga artiklar analyserades. Resultatet visade att etiska 

konflikter uppstod när det gällde ambulanspersonalens beslut om att påbörja HLR eller inte, 

på patienter som av litteraturen beskrevs som terminalt sjuka eller äldre terminalt sjuka 

patienter. Ibland kränkte ambulanspersonalen patienternas autonomi genom att påbörja HLR 

mot patienternas och de anhörigas vilja, trots att det existerade en Ej HLR önskan från 

patienterna och deras anhöriga. Den huvudsakliga orsaken till att sådana situationer uppstod 

var oklarheter i lagstiftningen omkring prehospitala HLR riktlinjer i USA och Kanada. Den 

motsatta situationen existerade också, där ambulanspersonalen påbörjade HLR av hänsyn till 

anhörigas vilja i frågan. I helhet visade ambulanspersonalen en vilja att respektera patientens 

autonomi i HLR frågan. Ambulanspersonalen i Nordamerika stödde antagandet av lagar som 

möjliggjorde prehospital Ej HLR, när det gällde terminalt sjuka och terminalt sjuka äldre. 

 

Sökord : Etik, ambulanssjukvård, HLR, HLR- Riktlinjer och ambulanspersonal. 
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Introduktion 
 
1.1  Hjärt-lungräddning (HLR) 
 
Hjärt-lungräddning eller återupplivning innebär ett försök att återställa spontan cirkulation 

genom bröstkompressioner med eller utan samtidig andningshjälp (Socialstyrelsen 1992).  

HLR introducerades som behandlingsmetod på 60-talet, metoden kom så småningom att 

användas vid alla typer av plötsligt hjärtstopp (Löfmark & Nilstun 1997). Inom 

ambulanssjukvården definieras termen återupplivning som Avancerad Hjärt-lungräddning (A-

HLR) som betyder HLR i kombination med läkemedel och eventuell deffibrillering (HLR 

Rådet 2004). På senare år har utvecklingen inom området gått framåt, det är vanligt med 

utbildningar i basal HLR riktade mot den breda allmänheten, på arbetsplatser och skolor 

eftersom tidig HLR är en viktig del i kedjan som räddar liv (HLR Rådet 2004). Utvecklingen 

går mot att defibrillatorer finns tillgängliga på allmänna platser som köpcentra och banker. 

Det blir också mer vanligt att räddningstjänsten är utrustade med defibrillatorer. Modellen 

med att räddningstjänsten är utrustade med defibrillatorer har sedan länge existerat i 

Nordamerika.  

 

 
1.2 Begreppet Ej HLR 
 
Begreppet Ej HLR som innebär att avstå från HLR är förhållandevis vanligt på sjukhus runt 

om i världen, beslutet bör vara försvarbart sett utifrån ett medicinskt och etiskt perspektiv 

(Löfmark & Nilstun 1998; Friberg, Lundberg & Nilstun 1994). De patientgrupper som detta 

gäller är terminalt svårt sjuka och/eller svårt sjuka äldre patienter. Samtidigt pågår det en 

debatt inom den medicinska vetenskapen, om HLR som behandlingsmetod är meningslös 

utifrån ett medicinskt, etiskt och resursfördelnings perspektiv (Mohr & Kettler 1997). 

Överlevnadsprocenten efter ett hjärtstopp med lyckad HLR är lågt hos dessa patientgrupper, 

samt att ett stort antal av de patienter som skrivs ut från sjukhus ofta har förhållandevis grava 

skador (Conroy, Luxton, Dingwall, Harwood, Gladman 2006). Det finns inga stora skillnader 

i förhållningssättet till denna fråga bland Europeiska länder (van Delden m.fl .2006). Beslutet 

Ej HLR tas av ansvarig läkare i samråd med patient eller anhöriga. När ansvarig läkare tar 

beslut om att inte återuppliva en patient som är inlagd på sjukhus, baseras ställningstagandet 

EJ HLR på en mängd fakta allt ifrån patientens ålder och patientens diagnos. Läkaren måste 
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också ta ställning till om en återupplivning är etiskt försvarbar eftersom den i värsta fall 

endast bidrar till att förlänga lidandet för patienten. Beslutet är i de flesta fall förankrat hos 

patienten och dennes anhöriga. I en studie där 20 svårt sjuka patienter intervjuades om b.la. 

om möjligheten att överleva ett hjärtstopp framkom det att flertalet av dem inte ville 

återupplivas i händelse av hjärtstopp (Löfmark & Nilstun 2000). Om patienten inte är kapabel 

att fatta beslut i frågan exempelvis på grund av medvetslöshet eller att patienten befinner sig i 

koma så är det enligt hälso- och sjukvårdslagen de anhöriga som har rätt att besluta i frågan. 

De patientgrupper det oftast handlar om i denna fråga är oftast svårt sjuka äldre människor, 

multipelt svårt sjuka eller terminalvårdspatienter. 

 
 
1.3 Lagar och författningar. 
 

I Sverige är det Socialstyrelsen som är den myndighet som via sina föreskrifter handhar 

regelverket gällande HLR (Socialstyrelsen 1992). I USA och Kanada heter motsvarande 

myndigheter U. S Department of health and human services (2007)  och Health Canada 

(2007). I Europa finns också statliga myndigheter som fyller samma funktion som den 

svenska Socialstyrelsen. Beslut som tas i samband med om HLR skall påbörjas eller inte ska 

grundas på patientens uppfattning, direkt uttalad eller via anhöriga och alla överväganden, 

bedömningar och beslut om att avstå från HLR måste omsorgsfullt dokumenteras i 

patientjournalen (Socialstyrelsen 1992). Vad beträffar lagstiftning och föreskrifter om 

prehospital HLR (HLR utanför sjukhus) så existerar det vissa skillnader mellan Sverige, 

Europa och Nordamerika. Vad gäller Nordamerika så finns skillnader mellan de olika 

delstaterna, även om regelverket huvudsakligen utformas på federal nivå (US Department of 

and human services 2007;Health Canada 2007). 

 
1.4 Etiska konflikter inom prehospital sjukvård 
 

Etiska konflikter existerar inom all hälso- och sjukvård, 

Personal inom hälso- och sjukvård ställs i sitt yrke ofta inför etiska frågor som är mer eller 

mindre svår att lösa. Den prehospitala sjukvården är inget undantag. 

Det existerar en rad presumtiva konflikter inom den prehospitala sjukvården. Patientens rätt 

till självbestämmande ställs mot ambulanspersonalens vilja att behandla och att få patienten 

med sig till sjukhus, eller att patienten av olika anledningar vägrar att ta emot vård som 

erbjuds. En av de mest problematiska etiska konflikterna är ambulanspersonalens skyldighet 
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att på flera indikationer utföra HLR, även i de fall då det kan anses oetiskt (Friberg m.fl. 

1994). Exempelvis på svårt sjuka äldre patienter och terminalvårdspatienter. Den frågan är 

mycket lättare att hantera inom sjukhusets väggar då det på grund av etiska skäl redan, kan 

vara bestämt att patienten inte ska återupplivas i händelse av hjärtstopp. Inom den 

prehospitala sjukvården saknas det oftast sådana fakta och information om patienten som gör 

att HLR inte skall påbörjas. Ofta saknas det också tid för sådana överväganden. En 

framgångsrik återupplivning är starkt förknippad med tidsfaktorn, vilket i klarspråk betyder 

att anländande ambulanspersonal så snabbt som möjligt skall påbörja HLR.  (HLR Rådet 

2004). 

Situationer där ambulanspersonal ställs inför beslutet om att påbörja HLR eller inte är något 

som tenderar att öka. Anledningen till detta är att den strukturella utvecklingen 

inom modern sjukvård har medfört att fler patienter vårdas i alternativa vårdformer. 

Svårt sjuka vårdas exempelvis på äldreboende, särskilda boende och inom hemsjukvård. Fler 

förhållandevis avancerade vårdinsatser utförs i patienternas hemmiljö, en naturlig följd av 

denna utveckling är att fler patienter väljer att vårdas och att avlida i sin hemmiljö (Ahlner-

Elmqvist, Jordhöy, Jannert, Fayers & Kaasa 2004). 

 

1.5 Problemformulering 

En av ambulanssjukvårdens främsta uppgifter är att rädda så många liv som möjligt och 

ambulanspersonalen ställs ofta inför beslutet om HLR skall påbörjas eller inte. I de flesta fall 

medför inte dessa situationer någon etisk problematik. 

Däremot hamnar ambulanspersonalen i en etisk konflikt då det gäller att avgöra om en 

återupplivning bidrar till ett fortsatt liv med livskvalitet för svårt sjuka äldre och 

terminalvårdspatienter, eller om dessa patienter istället skall tillåtas avlida i värdighet. 

Prehospital HLR påbörjas på ett flertal olika indikationer i motsats till de som finns på 

sjukhus, där man i förväg kan besluta om vilken behandling som skall ges och inte ges till 

svårt sjuka patienter. I vissa situationer kan påbörjad eller förlängd hjärt-lungräddning vara 

etiskt oacceptabelt, ambulanspersonal vittnar om att de ibland hamnar i ett etiskt dilemma när 

HLR bedrivs på kliniskt döda, gamla människor (Kellert  2004). Dessutom finns risken att 

HLR utförs mot patientens vilja och att ambulanspersonalen på så vis bryter mot principen om 

patientens rätt till självbestämmande (Löfmark m.fl. 2000). 
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1.6 Syfte 

Syftet med denna studie var att, utifrån vetenskaplig litteratur, beskriva de etiska konflikterna 

som ambulanspersonalen ställs inför vid beslut om att påbörja HLR eller inte och att inventera 

om prehospitala HLR riktlinjer tar hänsyn till etiska aspekter på HLR. 

 

1.7 Frågeställningar 

Hur beskriver litteraturen de etiska konflikterna som ambulanspersonalen ställs inför vid 

beslut om HLR eller inte? 

Tar prehospitala HLR riktlinjer hänsyn till etiska aspekter på HLR? 

 

Metod 

2.1 Design 

Studien är en beskrivande litteraturstudie. 

 

2.2 Databaser. 

För att finna relevanta artiklar har sökning skett i databaserna Medline via Pubmed och 

Cinahl. Manuell sökning har även skett i valda källors referenslistor, samt i ett fall som 

”relaterad artikel” till en av studiens valda källor. Databassökningen i Medline resulterade i 

ett större antal träffar än den i Cinahl. De artiklar som hittades i Cinahl fanns redan med i 

sökningen som genomfördes i Medline, och redovisas p.g.a. detta inte i tabell 1(översikt av 

databassökning). 

 

2.3 Sökord.  

I sökningen har följande sökord använts i olika kombinationer.  Etik (Ethics), Hjärt- 

Lungräddning (CPR), Ambulanssjukvård (EMS), HLR- Riktlinjer ( Resuscitation Orders och 

Withholding treatment ) och Ambulanspersonal ( Paramedics och Emergency medical 

technicians ). Dessa sökord valdes med hjälp av Mesh verktyg. 

En fritextsökning gjordes med ordkombinationen CPR and Ethics and Paramedics. 

Utfall av sökningen i databaser redovisas i tabell 1  
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2.4 Kriterier för urval av källor. 

Valda källor skulle motsvara studiens syfte och frågeställningar. Artiklarna skulle vara 

vetenskapliga och peer-rewied. Artiklarna som söktes skulle vara skrivna på Engelska eller 

Svenska och publicerade mellan 1990-2007. Föreliggande studiers abstrakt granskades och de 

som inte uppfyllde studiens syfte och frågeställning valdes bort. Därefter lästes resterande 

artiklar igenom i sin helhet och ytterligare två artiklar valdes bort eftersom de inte svarade 

tillräckligt bra mot studiens syfte och frågeställning. Valda källor redovisas i tabell 2. 
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Tabell 1.  Översikt av databassökning. 
 
 
Databas Sökord Antal träffar Relevanta artiklar 

Medline Ethics, professional AND 
Resuscitation orders 
AND Emergency medical 
services 

31 2 

Medline Emergency medical 
services AND 
Resuscititation orders 

183 5  

Medline 
 

Withholding treatment 
AND Emergency medical 
services 

116 
 

 1 
 

Medline 
 
 
 

Withholding treatment 
AND Emergency medical 
technicians AND 
Cardiopulmonary 
resuscitation 

3 
 

2 

Medline Fritextsökning  
CPR AND Ethics and 
Paramedics 

5 2 

Medline Relaterade artiklar till 
James G Adams 
”Ethical conflicts in 
the prehospital setting” 

104 1 

Totalt   13 

 
 
 
 
 
 

Sökningen resulterade i 13 artiklar varav en, Sandmark &   Nordmark (2006) ”Ethical 

conflicts in emergency care” hittades som relaterad artikel till James G Adams m.fl. (1992) 

”Ethical conflicts in the prehospital setting”   
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Tabell 2. Översikt av valda källor som ingår i resultatet. 
 
 

 
 

Publ.år. 
Författare 

Titel. Design/ 
Data.insaml.metod 
 

Unders.grupp. Dataanalysmetod. Mätinstrument. 
Reliab/Valid. 

1991. 
Sachs m.fl.  
 
 

Limiting 
resuscitation: 
Emerging 
policy in the 
EMS. 

Kvantitativ. 
Telefonintervjuer med 
öppna svarsalternativ. 

Administrationen för 
ambulanssjukvården i 
51delstater i USA. n = 
51. 

Beskrivande 
statistik. 

Eget 
mätinstrument. 
 
Validitet : Ej 
bedömt. 

1992. 
Adams. m.fl.  

Ethical 
conflicts in the 
prehospital 
setting. 

Kvantitativ. 
Ambulansjournaler.  

Patientjournaler inom 
ambulanssjukvården  
 n=607. 

Expertpanel för 
etiska frågor inom 
medicinsk etik, 
epidemiologi och 
ambulanssjukvård. 

Eget 
mätinstrument. 
 
Validitet: Ej 
bedömt. 

1993. 
Adams.  

Prehospital 
Do-not-
resuscitate 
orders : a 
survey of state 
policies in the 
United States. 

Kvantitativ.  
Enkäter. 

Delstatskontor i USA 
n=52. 

Beskrivande 
statistik. 

Eget 
mätinstrument. 
  
Validitet : Ej 
bedömt. 

1993. 
Johnsson & 
Maggiore.  

Resuscitation 
decisions 
making by 
New Mexico 
emergency 
Medical 
technicians. 

Kvantitativ.  
Enkäter. 

Ambulanspersonal 
n=310 st. 

Multipel 
regresions analys. 

Eget 
mätinstrument. 
 
Validitet : Ej 
bedömt. 

1997. 
Naess. m.fl. 

Ethics in 
treatment 
decisions 
during out-of-
hospital  
resuscitation. 

Kvalitativ. Intervju med 
ostrukturerade frågor.  

Ambulanspersonal n=35 
 

Innehållsanalys.  
 
   _______ 

1998. 
Patridge m.fl.  
 
 

Field 
excperience 
with 
prehospital 
advance 
directiv. 

Kvantitativ. 
Enkäter. 
 
 
 
 
 

Ambulanspersonal. 
n=142 
 
 

Beskrivande 
statistik. 
 
 

Eget 
mätinstrument. 
 
Validitet: Ej 
bedömt.  

1999. 
Guru m.fl.  

Response of 
paramedics to 
terminally ill 
patients with 
cardiac arrest : 
an ethical 
dilemma. 

Kvantitativ/kvalitativ 
ambulansjournaler. 
Intervju med 
ostrukturerade frågor. 

Patientjournaler inom 
ambulanssjukvården 
n=144 stycken.   
 

X 2 - test. Eget 
mätinstrument. 
 
Validitet: Ej 
bedömd.  
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Tabell 2. Översikt av valda källor som ingår i resultatet. 
 

 
2.5 Dataanalys. Författarna bearbetade materialet genom att upprepade gånger läsa igenom 

och granska de vetenskapliga artiklarna utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Bearbetningen av de artiklar som inkluderades genomfördes genom att dessa noggrant lästes  

genom i sin helhet. Detta resulterade i två stycken kategorier. Dessa kategorier presenteras i 

Pupl. År. 
Författare. 
 

Titel. Design/ 
Data.insaml.metod. 

Unders.grupp. Dataanalysmetod. Mätinstrument. 
Reliab/Valid.  

2000. 
 Sherbino m.fl.  

Prehospital 
EMS and 
ethical dilemma 
with do not 
resuscitate 
orders. 

Kvantitativ. 
Enkäter med öppna 
svarsalternativ. 

Ambulanspersonal n = 
382. 

Anova kappa 
index 

Eget 
mätinstrument. 
 
Validitet: Ej 
bedömd  

2002. 
Lockey  

Recognition of 
death and 
termination of 
cardiac 
resuscitation 
attemps by UK 
ambulance 
personnel. 

Kvalitativ. 
Enkäter. 

Chefer för 
ambulansorganisationer 
i Storbritannien. n = 39 

Innehållsanalys  
 
 
   _________ 

2003. 
Marco m.fl. 

Prehospital 
resuscitation 
practices : A 
survey of 
prehospital 
providers. 

Kvantitativ. 
Enkäter. 

Ambulanspersonal n =  
3807 

X 2 –test. Eget 
mätinstrument. 
 
Validitet: Ej 
bedömt. 

2006. 
Feder m.fl.  

Withholding 
resuscitation: A 
new approach 
to prehospital 
End-of life 
decisions. 

Kvantitativ/kvalitativ  
Kvasi- expermentiell 
observationsstudie. 

Granskning av 
ambulansjournaler, 
och Intervjuer.  
 

Ambulansstationer 
n=39. 
Patienter med hjärtstopp 
n=2770. 
Intervjuer med 
ambulanspersonal n=51 

X 2 -test. 
 
 
Innehållsanalys. 

Eget 
mätinstrument. 
 
Validitet: Ej 
bedömd. 

2006. 
Sandman &  
Nordmark  

Ethical 
conflicts in 
emergency 
care. 

Kvalitativ . 
Gruppintervjuer. 

Ambulanspersonal n = 
29. 

Innehållsanalys.  
  
  _________ 

2007. 
Mengual m.fl.  

Implementation 
of a novel 
prehospital 
advance 
directive 
protocol in 
southeastern 
Ontario. 

Kvantitativ. 
Observations studie 
med 
enkäter och 
telefonintervjuer. 

Ambulanspersonal 
n=82. 
 
Anhöriga=50. 

  
Två-sidig 
oberoende t-test  

Eget 
mätinstrument. 
 
Validitet: Ej 
bedömt.  
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resultat avsnittet. Under avsnittet artiklarnas kvalitetskriterier har författarna valt att 

kommentera de valda källornas inklusionskriterier, exklusionskriterier och eventuellt bortfall. 

I uppsatsens metodavsnitt, under artiklarnas kvalitet diskuterar författarna artiklarnas 

metodologiska styrkor och svagheter utifrån ett helhetsperspektiv.   

Artiklarnas metodologiska kvalitet analyserades utifrån Polit & Beck (2008). 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden. 

 

Eftersom detta är en litteraturstudie anser författarna att det inte föreligger några 

integritetsintrång och att ingen etisk prövning behöver göras. Samtliga artiklar som ingår i 

litteraturstudien har genomgått sedvanlig etisk prövning. Författarna till litteraturstudien är 

yrkesverksamma inom ambulanssjukvård och vill poängtera att inga artiklar valts bort 

för att dessa inte, bekräftar författarnas åsikt i frågan. Kravet på artiklarna var att dessa skulle 

svara mot studiens syfte och frågeställningar. 

 

3. Resultat 

I denna litteraturstudie inkluderades totalt tretton artiklar. De valda artiklarnas syfte och 

resultat presenteras i tabell 3 (resultattabell). Resultatet presenteras sedan i två 

huvudkategorier: ”Orsaker till etiska konflikter vid prehospital HLR” 

”Ambulanspersonalens uppfattning om prehospitala HLR riktlinjer och etik” med 

underrubriken ”Lagarnas och juridikens inflytande på prehospital HLR etik i USA” 

En redovisning av artiklarnas kvalitetskriterier görs under 3.3. 
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Tabell 3. Översikt av valda artiklars syfte och resultat   
 
 

 
 

År/Författare 
 

Syfte 
 

Resultat 
 

1991 
Sachs m.fl. 

Att fastställa vilka lagar, 
bestämmelser och riktlinjer som 
existerar på delstatsnivå som 
möjliggör för ambulanssjukvården 
att acceptera ej HLR riktlinjer. 
 

Administrativa och juridiska problem 
ansågs var den största anledningen till 
svårigheter för ambulanssjukvården att 
implementera en prehospital Ej HLR 
policy.  

1992 Adams. m.fl. Att bedöma antalet etiska 
konflikter inom prehospital 
sjukvård. 

I 14 % förekom etiska konflikter i 
samband med HLR n=88. 

1993  
Adams. 
 

Vilka delstater i USA som har 
riktlinjer som möjliggör 
prehospital Ej HLR. 
 

Fem delstater saknade regionala 
protokoll för Ej HLR. De flesta staterna 
hade arbetsgrupper som arbetade med 
frågan. Många hade juridiska utlåtanden 
i HLR frågan.   

1993 
Johnson DR, Maggiore WA. 
 

Att bedöma i vilken utsträckning 
som ambulanspersonal får fatta 
svåra beslut i samband med HLR, 
samt hur ofta amb.personal lät bli 
att påbörja HLR utan att kontakta 
läkare. 

Mer än hälften av personalen hade låtit 
bli att påbörja HLR utan att kontakta 
ansvarig läkare. Av dessa upplevde 
hälften denna situation som ett 
bekymmer. 

1997 
Naess m.fl. 

På vilka kriterier vidhåller eller 
avslutar amb.personal HLR. 

Både patientens prognos och etiska 
kriterier användes utan någon klar 
gränslinje. HLR påbörjad av anhöriga 
fortsattes delvis för att uppmuntra 
anhöriga, även om amb.personalen 
ansåg den vara meningslös, Patientens 
sociala status påverkade inte beslutet 
om HLR. Hög ålder påverkade HLR 
beslutet i kombination med om HLR var 
påbörjad eller inte. 

1998 
Patridge  m.fl. 

Att bedöma ambulanssjukvårdens 
kunskap och erfarenhet av 
prehospitala förhandsdirektiv bl.a. 
EJ HLR hos terminalt sjuka. 

Nästan all personal var bekanta med 
förhandsdirektiv som innehöll Ej HLR. 
De flesta reflekterade över 
förhandsdirektiven innan de 
implementerade extraordinära 
livsuppehållande åtgärder hos 
terminalvårdspatienter. 
Drygt en fjärdedel hade implementerat 
prehospitala förhandsdirektiv utan 
läkarkontakt. Så gott som alla stödde ett 
antagande av lagar som möjliggjorde 
förhandsdirektiv. 
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Tabell 3. Översikt av valda artiklars syfte och resultat   
 
 

 

År/Författare 
 

Syfte 
 

Resultat 
 

1999 
Guru m.fl. 

Att fastställa vilken vård som 
terminalvårdspatienter får när 
ambulans tillkallas, samt om 
patientens önskemål om EJ HLR 
påverkade den vård som gavs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambulanspersonalen påbörjade HLR 
lika ofta oavsett om det fanns en EJ 
HLR önskan eller inte. p=0.17.  
I gruppen patienter som hade önskan 
om Ej HLR påbörjade i alla fall 
amb.personalen HLR i 73 % av fallen 
n=90. 
 I gruppen patienter som inte hade 
önskan om ej HLR påbörjade 
amb.personalen HLR i 83.3 % av fallen 
n=54. 
 
 

2000 
Sherbino m.fl. 

Att uppskatta hur ofta 
amb.personal är tvingade att 
befatta sig med patienter som har 
Ej HLR föreskrifter och hur 
bekväma de är med föreskrifterna, 
samt att beskriva den prehospitala 
vården som erbjuds patienter med 
Ej HLR föreskrifter i ett system 
utan prehospital Ej HLR policy. 

Över hälften indikerade att de fick larm 
gällande HLR på patienter med Ej HLR 
föreskrifter. På frågan hur ofta detta 
inträffade, svarade: 
9.6 % aldrig.32.9 % sällan. 
37.9 % Ibland. 19.2 % frekvent. 0.5 % 
alltid. 
11 % sade att de inte skulle påbörjad 
HLR om det existerade en begäran om 
detta. 
27 % sade att de skulle respektera en Ej 
HLR önskan, detta med hänsyn till de 
rådande HLR riktlinjerna. Nästan alla 
svarade att de skulle vara mer bekväma 
med skrivna Ej- HLR riktlinjer än 
verbala. 

2002 
Lockey  

Att identifiera om Storbritanniens 
ambulansorganisationer följer de 
nationella rekommendationer för 
prehospital HLR.  

Endast åtta stycken följde 
Storbritanniens nationella 
rekommendationer för prehospital HLR. 
Sexton stycken hade utarbetat egna 
riktlinjer som på olika sätt avvek från de 
nationella riktlinjerna.  

2003 
Marco & Schears 

Studien genomfördes för att 
fastställa rådande 
behandlingsmetoder gällande 
påbörjande, fortsättning och 
avslutande av HLR och påverkan 
av förhandsdirektiv innehållande 
Ej HLR inom det prehospitala 
området. 

Av ambulanspersonalen ansåg de flesta 
att de skulle respektera en önskan om Ej 
HLR från patienten om detta var 
juridiskt reglerat. 
Det var mer troligt att ambulanspersonal 
med längre yrkeserfarenhet skulle 
respektera en verbal önskan om Ej HLR 
från patienten. Samtidigt var denna 
grupp mer benägna att undanhålla HLR 
i situationer där man som personal 
ansåg HLR som en för patienten 
meningslös behandling. 
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Tabell 3. Översikt av valda artiklars syfte och resultat   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

År/ författare Syfte 
 

Resultat 
 

 
2006 
 Feder m.fl. 

Att beskriva implementeringen av 
nya HLR riktlinjer som tillåter 
amb.personal att respektera verbala 
och skrivna EJ HLR önskningar. 

Personal från organisationer med 
nya riktlinjer (interventionsgrupp) 
avstod oftare att påbörja HLR 
jämfört med jämförelsegruppen.  
Interventionsgruppen 
respekterande verbala önskemål 
gällande Ej- HLR betydligt oftare 
än jämförelsegruppen. 
 

2006 
Sandman & Nordmark. 

Analysera och beskriva etiska 
konflikter inom det prehospitala 
området. 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om HLR kan vara en källa 
till etisk konflikt, speciellt när det 
gäller terminalt sjuka och svårt 
sjuka äldre patienter. Beslutet togs 
utifrån en rad olika fakta om 
patienten, exempelvis ålder, 
grundsjukdom och om HLR redan 
var påbörjad eller inte. 
Ambulanspersonalen använde både 
medicinska och etiska kriterier vid 
beslut om HLR eller inte. 

2007 
Mengual m.fl. 

Att beskriva implementeringen och 
tillfredsställelsen med ett 
prehospitalt Ej- HLR protokoll 
som tillät amb.personal att 
respektera både verbala och 
skrivna önskemål om Ej- HLR. 

De nya riktlinjerna innebar att 
ambulanspersonalen gavs 
möjligheter att respektera såväl 
skrivna som verbala önskemål om 
Ej HLR från patienter och deras 
anhöriga. Ambulanspersonalens 
tillfredsställelse med de nya 
riktlinjerna var så hög som 95 %.  
Tillfredsställelsen hos patienternas 
anhöriga s.k. surrogat beslutsfattare 
var 98% . 
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3.1 Orsaker till etiska konflikter vid prehospital HLR 

 

Flera av studierna visar att ambulanspersonalen riskerar att ställas inför ett etiskt dilemma när 

det gäller HLR på svårt, terminalt sjuka eller terminalt sjuka äldre patienter 

(Guru m.fl. 1999; Sherbino m.fl. 2000; Naess m.fl. 1997; Sandman & Nordmark 2006; 

Adams 1992). Ställningstagandet om att påbörja eller avstå HLR försvåras ytterligare av att 

det är ont om tid för beslutet samt att det alltid rör sig om medvetslösa patienter som inte kan 

föra sin egen talan. 

En vanlig etisk konflikt i samband med prehospital HLR, främst då i de Nordamerikanska 

studierna är att ambulanspersonalen i vissa fall påbörjar HLR mot patientens uttalade vilja. 

Orsaken till att sådana paradoxala situationer uppstår är att prehospital HLR riktlinjer som 

påbjuder HLR ställs emot antingen en verbal eller nedskriven begäran från patienten att slippa 

återupplivning i händelse av hjärtstopp. Patientens rätt att neka HLR enligt principen om 

autonomi ställs emot ambulanspersonalens skyldighet att utföra HLR utifrån rådande 

riktlinjer. 

 

Att ambulanspersonalen ibland kränkte patienternas rätt till självbestämmande tydliggörs i 

Guru m.fl. (1999) studie gjord i Kanada. 

Författarna till studien konstaterar att problemet är mångfacetterat. I studien framkommer 

intressanta fakta när det gäller prehospital HLR etik. Studiens resultat visar att det inte var 

någon signifikant skillnad beträffande ambulanspersonalens beslut om att starta HLR eller 

inte vid hjärtstillestånd hos terminalt sjuka där det fanns ett verbalt uttalande eller nedskriven 

önskan om att inte bli återupplivad, jämfört med i de fall då det inte fanns en sådan. Däremot 

var ambulanspersonalen signifikant mindre benägna att sätta in mer avancerade livräddande 

åtgärder i form av A-HLR, i de fall då det fanns en önskan om ej HLR hos patienten, än i de 

fall då det saknades en sådan önskan (p = <0.001) 

 

I en annan Kanadensisk studie (Sherbino m.fl. 2000) påvisas ett resultat som liknar Guru m.fl. 

(1999)  

Här uppgav 58 % av ambulanspersonalen (n= 221) att de alltifrån ofta till ibland fick larm där 

det rörde sig om hjärtstopp på patienter som inte ville bli återupplivad i händelse av 

hjärtstopp. Av personalen i Sherbino m.fl. (2000) studie menade 27 % att patientens önskan 

om Ej HLR respekterades genom att endast starta basal HLR och inte A-HLR. Antalet som 

bortsåg från patientens önskemål och ändå påbörjade A- HLR uppgick till 63 %. En 
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förhållandevis liten del av personalen 11 % uppgav att de respekterade patientens önskan om 

Ej HLR. 

Personalen identifierade ett antal problem, främst juridiska och etiska som var kopplade till de 

rådande behandlingsprinciperna, vilka krävde HLR på alla hjärtstopp. 

 

Även i en Amerikansk studie gjord av Adams m.fl. (1992) identifierades etiska konflikter i 

samband med prehospital HLR i 14 % av fallen (n = 88 ). 

Adams m.fl. (1992) påvisar precis som Guru (1999) och Sherbino (2000) att det ibland 

existerar önskemål om begränsande av livräddande åtgärder vid hjärtstillestånd både från 

patienter och deras anhöriga. Adams m.fl. (1992) menar att ambulanspersonalen i dessa 

situationer ställs inför beslutet att snabbt påbörja HLR mot patienternas och de anhörigas 

vilja, eller att respektera patientens rätt att vägra återupplivning. De fall som definierades som 

en potentiell etisk konflikt skickades för analys till experter inom medicinsk etik, 

epidemiologi och ambulanssjukvård. 

 

Två nordiska studier (Sandman & Nordmark 2006 ; Naess m.fl. 1997) identifierar främst två 

grundläggande orsaker till att ambulanspersonalen riskerar att ställas inför en etisk konflikt i 

samband med beslutet om att påbörja HLR eller inte. Konflikten uppstår när det gäller HLR 

på svårt sjuka, äldre patienter och ambulanspersonalens vetskap om att HLR för dessa 

patientgrupper ofta är meningslös i den bemärkelsen att ytterst få skrivs ut levande från 

sjukhuset, de som skrivs ut har ofta neurologiska defekter till följd av hjärtstoppet. 

 

Naess m.fl. (1997) och Sandman och Nordmark (2006) påpekar i sina studier att beslutet att 

starta HLR eller inte på dessa patientgrupper är en förhållandevis komplicerad process. 

Beslutet baserades på allt ifrån patientens medicinska status och prognos, samt om HLR var 

påbörjad eller inte. Hänsyns till anhöriga och anhörigas känslomässiga beteende påverkade 

också personalens beslut om HLR. Om anhöriga absolut ville att HLR påbörjades så 

respekterade ambulanspersonalen detta, trots vetskapen om att det oftast är en meningslös 

behandling för dessa patienter. Studien pekar på att faktorer som lång erfarenhet inom yrket, 

personalens ansvarskännande och etiska överväganden som patientens rätt till att leva, kontra 

patientens rätt till en värdig död påverkade beslutet om att påbörja HLR ellert inte. 

Flera av deltagare i Naess m.fl. (1997) studie menade att det var viktigt att inte se och 

behandla döden som en sjukdom, utan ett naturligt slut på ett långt liv. I 49 fall av 

hjärtstillestånd (n= 70) påbörjades inte HLR eller HLR försök avslutades på plats. I de fall 
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som beslut togs att inte påbörja HLR, eller avsluta påbörjad HLR på plats så baserades 

beslutet på både medicinska och etiska kriterier utan någon klar gränslinje. Hög ålder 

påverkade beslutet endast i kombination med viktiga kriterier som tid från HLR, om HLR var 

påbörjad eller inte. 

 

Sandmans och Nordmarks (2006) svenska studie pekar på att beslut om HLR eller inte, kan 

vara en källa till en etisk konflikt där ambulanspersonalen balanserar en rad fakta om 

patienten. Faktorer som patientens medicinska tillstånd, patientens prognos, och anhörigas 

inflytande över beslutet. Det framkommer att personalen ibland påbörjade HLR av hänsyn till 

anhöriga, eftersom att de anhöriga ville det. Aspekter som patientens rätt till att leva, men 

även att tillåtas dö en värdig död framhävdes av personalen. Ställningstagandet gjordes precis 

som hos Naess m.fl. (1997) studie utifrån både en medicinsk och etisk grund. 

I motsats till fler av de Nordamerikanska studierna så finns inget i resultatet som tyder på att 

just påbörjande av HLR mot patientens uttalade vilja skulle utgöra en grundläggande etisk 

konflikt för personalen i dessa två Nordiska studier. 
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3.2 Ambulanspersonalens uppfattning om prehospitala HLR riktlinjer och etik 
 

Två stycken studier gjorda i Kanada av Feder m.fl. (2006) och Mengual m.fl. (2007).   

beskriver reviderade HLR riktlinjer. Studierna beskriver implementeringen av en ny HLR 

policy med nya riktlinjer. De nya riktlinjerna innebar att ambulanspersonalen gavs 

möjligheter att respektera såväl skrivna som verbala önskemål om Ej HLR från patienter och 

deras anhöriga, alltså ett sätt att undvika den etiska konflikten med att patienterna blir utsatta 

för HLR mot sin vilja. 

 

I Mengual m.fl. (2007) studie var ambulanspersonalens tillfredsställelse med de nya 

riktlinjerna så hög som 95 % (n = 82).  Hos patienternas anhöriga s.k. surrogat beslutsfattare 

var tillfredsställelsen också hög 98 % (n = 82). 

 

I Feder m.fl. (2006) studie jämförde olika ambulansorganisationer, varav vissa fick nya 

riktlinjer som juridiskt och på vissa indikationer tillät Ej HLR på patienter som hade en 

skriven eller verbalt uttalad begäran om att inte bli återupplivad. Personal från organisationer 

med nya riktlinjer (interventionsgrupp) avstod från att påbörja HLR i 11.8 % av fallen, 

jämfört med 5.3 % av fallen i jämförelsegruppen. Respekterande av verbala önskemål 

gällande Ej- HLR hos interventionsgruppen stod för 53 %, jämfört med 8 % hos 

jämförelsegruppen. 

Resultatet visade en statistisk signifikans för icke påbörjad HLR som varierade med tids 

period (innan nya riktlinjer och efter nya riktlinjer) i en jämförelse mellan interventionsgrupp 

och jämförelsegrupp. 

Resultatet visade också att interventionsgruppen avstod från att påbörja HLR mer än dubbelt 

så ofta än kontrollgruppen på de patienter som mötte inklusionskriterierna. 

 

Riktlinjer som juridiskt sett möjliggjorde prehospital Ej HLR efterlystes av 

ambulanspersonalen i två Amerikanska studier. 

I Marco och Schears (2003) studie visade resultatet att endast 10 % av 

ambulanspersonalen ansåg det möjligt att respektera verbala önskemål och 4 % inofficiella 

dokument om Ej HLR. Av ambulanspersonalen ansåg 89 % att de skulle respektera en önskan 

om Ej HLR från patienten (n= 1546) om det existerade ett officiellt godkänt Ej HLR protokoll 

på delstatsnivå. Ambulanspersonal med mer än tio års erfarenhet inom yrket var mer benägna 

att undanhålla HLR i de fall de endast fanns ett verbalt uttalande beträffande önskemål om Ej 
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HLR (p = 0.02 Chi-square). Precis som i de Nordiska studierna påverkade aspekten med HLR 

som meningslös behandling ambulanspersonalens beslutsfattande. Detta kan påvisas genom 

att personal med mer än tio år i yrket var mer benägna att undanhålla HLR i situationer där 

HLR 

ansågs som en för patienten meningslös behandling (p = 0.001 Chi- square).  

De flesta 77 % av de tillfrågade uppgav att de hade lokala riktlinjer för avslutande av HLR 

prehospitalt, men 23 % ansåg att de existerande riktlinjerna var inadekvata.    

 

Partridge m.fl. (1998) studie gjord i USA, har stora likheter med Marco och Schears (2003) 

studie eftersom så gott som all ambulanspersonal som deltog i studien efterlyste tydligare 

riktlinjer, vilka möjliggjorde prehospital ej HLR på terminalt sjuka patienter. Samtidigt ansåg 

personalen att de rådande riktlinjerna fungerade dåligt ur ett etiskt perspektiv, eftersom dessa 

medförde att patienter riskerade att bli återupplivade mot sin vilja. Ambulanspersonalen 

uppgav att största anledningen till att inte respektera en önskan om Ej HLR från patienterna 

var rädsla för rättsliga påföljder 66 % (n = 106). Den näst största anledningen 49.1% uppgavs 

vara upplevda svårigheter med att undanhålla vård som dom utbildats till att utföra 96.7 % av 

ambulanspersonalen sade sig stödja ett antagande av lagar som möjliggjorde Ej HLR inom 

prehospital sjukvård. 

 

Ytterligare en amerikansk studie gjord av Johnsson och Maggiore (1993) pekar på att de 

prehospitala HLR riktlinjernas utformning komplicerar ambulanspersonalens beslutsfattande i 

samband med HLR. Här framkommer det att ambulanspersonalen inte alltid följer rådande 

riktlinjer vid HLR, i dessa fall innebar att inte följa gällande riktlinjer att beslutet om 

avslutande av HLR togs utan läkarkontakt. Så många som 66.8 % svarade att denna situation 

uppstått minst en gång (n = 310) . På frågan om denna situation upplevdes som ett bekymmer 

svarade 41 % ja (n = 211) . Efter att vägt in olika demografiska faktorer så var den enda 

oberoende förutsägbara variabeln personal med en högre utbildningsnivå 

som sade sig vara bekymrad av den uppkomna situationen (p = 0.19) 

 

Precis som i Johnssons och Maggiores (1993) studie framkommer liknande fakta i Lockeys 

(2002) brittiska studie. Där visar resultatet på att det finns stora skillnader i hur olika 

ambulansorganisationer lever upp till de nationella riktlinjerna för HLR, när det gäller att 

påbörja HLR eller inte. Av 39 organisationer följde endast åtta stycken de nationella 

riktlinjerna. 
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Storbritanniens riktlinjer för prehospital HLR tillåter Ej HLR på hjärtstopp hos vuxna när 

orsaken inte är trauma och när patienten inte är nedkyld. Riktlinjerna medger Ej HLR på 

terminalt sjuka patienter om det finns ett tydligt dokument undertecknat av ansvarig läkare att 

patienten inte skall återupplivas. 

 
Lagar och juridikens inflytande vid prehospital HLR etik i USA 

 

Att lagar och juridik ger konsekvenser för prehospitala HLR riktlinjer tydliggörs i två stycken 

amerikanska studier, Sachs m.fl. (1991) och Adams (1993), som beskriver hur Amerikas olika 

delstater handskas med den potentiella juridiska problematiken som kan uppstå, när 

ambulanssjukvården konfronteras med patienter som har Ej HLR. 

 

Sachs m.fl. (1991) påvisar i sitt resultat att 23 delstater (n = 51) såg administrativa svårigheter 

som det största hindret för att utveckla en prehospital Ej HLR policy. 19 delstater såg 

juridiska svårigheter med en prehospital Ej HLR policy som det svåraste hindret. Åtta 

delstater såg politiska svårigheter som det största hindret för ett genomförande. 

 

Adams (1993) resultat visar att specifik lagstiftning som möjliggjorde Ej HLR inom 

prehospital sjukvård existerade i åtta delstater. 

Sex stycken stater hade ett juridiskt betänkande eller policy som tillät prehospital Ej HLR. 14 

stater hade varken arbetsgrupper eller lagstiftning angående prehospital HLR. Det existerade 

lokala protokoll i 47 delstater som tillät Ej HLR inom prehospital sjukvård. Endast i fem 

delstater existerade inte regionala protokoll för implementering av en prehospital Ej HLR 

policy. 

 

3.3 Artiklarnas kvalitetskriterier 

Som granskning av metodologisk aspekt har författarna till denna litteraturstudie valt att 

granska artiklarnas inklusionskriterier och exklusionskriterier, samt om studierna innehåller 

någon redovisning av ett eventuellt bortfall. 

  

Kvantitativa studier:  Johnsson & Maggiore (1993) redogjorde tydligt i sin enkätstudie för 

vilka inklusionskriterierna var. Forskarna har i sina inklusionskriterier strävat efter att 

deltagarna skall utgöras av ett så representativt urval som möjligt. För att åstadkomma detta 

har ambulanspersonalen inkluderats i studien via ett stratifierat urval (n=310).    
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I Partridge m.fl. (1998) enkätstudie redovisas ett visst bortfall. 

Författarna till studien pekar ändå på detta bortfall som en begränsning, eftersom detta medför 

en viss risk för selektions bias. Det förekommer ingen omfattande beskrivning av deltagarnas 

inklusionskriterier, det framgår dock med tydlighet att det viktigaste inklusionskriteriet var att 

som deltagare vara yrkesverksam inom ambulanssjukvård. Forskarna har i likhet med 

Johnsson och Maggiore (1993) haft en strävan med inklusionskriterierna försökt få ett så 

representativt urval som möjligt. 

 

Ännu en enkätstudie, genomförd av Sherbino m.fl. (2000) gav i sin studie en omfattande 

beskrivning av inklusionskriterierna. Anställd ambulanspersonal listades i alfabetisk ordning 

och varannan tillfrågades om att delta i studien. Totalt tillfrågade från början (n=382). Tolv 

deltagare gick ej att få tag i, eftersom dessa inte kunde kontaktas på senast kända postadress. 

Totalt 236 stycken ambulanspersonal gav skriftlig respons, varav till sist (n=211) svarade på 

enkäten. Författarna diskuterar olika anledningar till den förhållandevis låga svarsfrekvens på 

62 % och menar att önskvärt varit en svarsfrekvens på 70 %. 

 

Marco och Schears (2003) genomförde en stor enkätstudie med deltagare från 49 delstater i 

USA. Initialt kontaktades (n= 3087) ambulanspersonal via post. De som inte hade svarat 

kontaktades ytterligare en gång. Forskarna pekar på den låga svarsfrekvensen som en av 

studiens stora begränsningar. Det stora bortfallet medför, enligt forskarna risker för selektions 

bias. Deltagarnas inklusionskriterier framkommer för läsaren i studiens metoddel, ingen 

omfattande beskrivning men får anses som tillräckligt då det var yrkestillhörigheten som 

ambulanspersonal som var det viktiga i studien.  

  

Menguals m.fl (2007) observationsstudie var en av inklusionskriterierna att i egenskap av 

anhörig vara s.k. ”surrogats” beslutsfattare åt medvetslösa patienter ( n=82). Dessa följdes 

upp 30-60 dagar efter anhörigs hjärtstopp, via en telefonintervju. Två stycken anhöriga ville 

inte bli intervjuade.  

Forskarna menar att detta är en av studiens begränsningar och håller för tänkbar anledning en 

alltför lång tid mellan anhörigs hjärtstopp till intervjuförsök. Den relativt låga svarsfrekvensen 

hos anhöriga förklaras också med att en familjemedlems frånfälle eventuellt påskyndat en 

flytt till annan bostadsadress. Svarsfrekvensen hos ambulanspersonalen låg på 95 %.  
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Sachs m.fl. (1991) inkluderade amerikanska delstater i sin intervjustudie (n=51). Anledningen 

till att det fattas en delstat i studien framkommer inte. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie har inte lyckats att hitta anledningen till detta.  

 

En amerikansk enkätstudie av Adams (1993) inkluderade även den precis som Sachs (1991) 

Amerikas delstater in sin studie (n=52). Av studien framgår att det inte existerade något 

bortfall bland delstaterna, alla svarade på enkäten. 

 

Inklusionskriterierna hos Adams m.fl (1992), beskrivs som ambulanspatientjournaler (n=607) 

under en fyra månaders period. Dessa delades sedan in i fyra underkategorier. De fall som inte 

ansågs utgöra en etisk konflikt exkluderades. De som ansågs som en potentiell etisk konflikt 

skickades vidare för analys av en expertpanel. Det framgår inte av studien exakt hur många 

som ursprungligen hade skickats vidare till analys av expertpanelen. I resultatet står att antalet 

etiska konflikter som analyserades var (n= 88). 

 

Kvantitativa/kvalitativa:  Guru m.fl.(1999) gjorde i sin studie en grundlig beskrivning av 

inklusionskriterierna. Av de ursprungligt granskade fallen av hjärtstopp som inte orsakats av 

trauma (n=1534) mötte 144 stycken inklusionskriterierna som var hjärtstopp hos patienter 

beskrivna som ”terminalt sjuk” ”väntad att avlida” ”utskriven till hemmet för att avlida” och 

”terminal cancer” Resterande fall av hjärtstopp exkluderades. Forskarnas process och 

ambulanspersonalens åtgärder är väl beskrivet i form av en figur. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie konstaterar att det inte fanns något bortfall bland patienterna.  

inklusionskriterier för den ambulanspersonal som ingick i studien var att man som personal 

involverades i någon av de 144 patientfallen. En av författarna genomförde intervjuer med 

personalen, antal intervjuade och eventuellt bortfall framgår inte av studien.  

 

Feder m.fl. (2006) hade precis som Guru m.fl. (1999) ursprungligen hjärtstopp, vilka inte 

orsakats av trauma som inklusionskriterier (n=2770). Av studien framgår det av statistiken i 

olika tabeller om eventuellt bortfall förekommit. Som bortfall i studien definieras patienter 

som var avliden vid ambulanspersonalens ankomst till larmadressen (n=1233). Slutligen 

inkluderades patienter med en Ej HLR önskan (n=202). Det existerade ett visst bortfall bland 

ambulanspersonalen som deltog i enkäten, fetta bortfall diskuteras i studien och anses av 

författarna att inte ha haft någon större betydelse för slutresultatet. När det gällde deltagande 

antal ambulansstationer (n=399) så existerade inget bortfall.  
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Kvalitativa: Sandman och Nordmark (2006) hade minst femårig yrkeserfarenhet hos 

deltagarna inom ambulanssjukvård som ett av inklusionskriterierna. Forskarna menar att deras 

urvalsförfarande reflekterar demografiska skillnader som deltagarnas utbildningsnivå, 

yrkeserfarenhet och könstillhörighet. Författarna till studien kontaktade ansvariga chefer, dels 

för att identifiera stationer som var villiga att delta i studien och för att rekrytera potentiella 

deltagare. Författarna till föreliggande litteraturstudie kan inte utläsa någon form av bortfall 

bland studiens deltagare. 

 

Naess m.fl. (1997) gör en kortfattad presentation av sina inklusionskriterier. Vissa av 

ambulanspersonalen i Oslo har en vidareutbildning som ger större befogenheter i yrket, bl.a. 

större möjligheter att avsluta eller att avstå från att påbörja HLR på plats. All personal med 

vidareutbildning blev erbjudna att delta i studien, antalet uppgick till trettiofem stycken. 

Ytterligare ett inklusionskriterium var att denna personal skulle ha varit på uppdrag med 

patienter som hade hjärtstopp. Av studien framgår att det inte existerade något bortfall bland 

deltagande ambulanspersonal. 

 

Alla ambulansorganisationer i Storbritannien (n=39) inkluderades i en enkätstudie av Lockey 

(2002). På ett första utskick svarade 35 organisationer, de fyra kvarvarande svarade på ett 

uppföljningsbrev som skickades tre månader efter de första. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie konstaterar att det inte fanns något bortfall i denna studie. 
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4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Ett återkommande tema i många av studierna var den etiska problematiken som omgärdar 

prehospital HLR som behandlingsmetod. Resultatet visar att HLR på patientgrupper som 

terminalt sjuka och svårt sjuka äldre människor kan vara en källa till en etisk konflikt hos 

personal inom ambulanssjukvården. Det finns en vetskap hos ambulanspersonalen att HLR 

ofta är en meningslös behandling för dessa patientgrupper. I vissa av studierna framkom det 

att ambulanspersonalen ibland startade HLR mot patienternas och deras anhörigas vilja. Det 

motsatta förhållandet existerade också, att HLR påbörjades av hänsyn till de anhöriga även 

om ambulanspersonalen ansåg det vara en för patienten meningslös behandling. 

Ambulanspersonalens ambivalens i frågan illustreras väl av att det ibland påbörjades endast 

basal HLR och inte A-HLR. Detta grundades på att rådande HLR policy och riktlinjer för det 

mesta inte tar någon hänsyn till vilka sorts patientgrupper som det gäller.  

I Nordamerika existerade en rädsla för rättsliga reprimander eftersom det många gånger råder 

oklarheter i lagstiftningen runt prehospital Ej HLR. Ambulanspersonalen ansåg att riktlinjer 

som rent juridiskt tillät prehospital Ej HLR skulle underlätta för både personalen, patienterna 

och de anhöriga. I Kanada visade sig reviderade riktlinjer som tog etisk hänsyn vid 

prehospital HLR vara en framkomlig väg för att respektera patienternas autonomi. Juridiska 

och administrativa svårigheter ansågs av ansvariga chefer inom ambulanssjukvården i USA, 

som de största problemen med att införa en prehospital Ej HLR policy. De flesta av 

delstaterna i USA hade juridiska utlåtanden och arbetsgrupper som arbetade med HLR frågor.  

 

4.2 Resultatdiskussion. 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva de etiska konflikterna som ambulanspersonalen 

ställs inför, vid beslut om HLR skall påbörjas eller inte och att se i vilken mån prehospitala 

HLR riktlinjer tar hänsyn till etiska aspekter på HLR. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie, främst i Sandman och Nordmark (2006) och Naess m.fl. 

(1997)  visade att ambulanspersonalen lade stor vikt vid etiska aspekter på HLR. Personalen 

baserade eventuellt beslut att avstå från HLR, på patientens prognos, ålder, bakomliggande 

sjukdomar, patientens och anhörigas önskemål.  

Detta kan jämföras med resultatet i en studie av Richter och Eisemann (2001). 
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Studien genomfördes på tre stycken universitetssjukhus i Tyskland och Sverige med syfte att 

förklara avgörande faktorer i sjuksköterskors beslutfattande process när det gällde vården av 

svårt sjuka, äldre patienter. En enkätundersökning genomfördes där 304 sjuksköterskor 

deltog, där sköterskorna ställdes inför ett hypotetiskt patientfall, där patienten blivit akut svårt 

sjuk. Patientfallet innehöll olika behandlingsalternativ, samt alternativet om HLR skulle 

påbörjas eller inte i händelse av hjärtstopp. 

Detta scenario har ganska stora likheter med de situationer som ambulanspersonalen ställs 

inför vid beslut om att påbörja HLR eller inte, eftersom det gällde en akut svårt sjuk patient 

och sköterskorna hade begränsad information när det gällde patientens bakgrundsdata. 

Resultatet visade att sköterskorna vägde in faktorer som patientens ålder, prognos och 

bakomliggande sjukdomar. Detta kan relateras till resultatet i föreliggande litteraturstudie 

främst hos Naess m.fl. (1997) men även hos Sandmark och Nordmark (2006). I bägge 

studierna framkom att etiska överväganden som familjens och patientens önskemål var viktiga 

faktorer för ambulanspersonalen när det gällde frågan om att påbörja HLR i händelse av 

hjärtstopp. 

 

Enligt Richter och Eiseman (2001) så visade deras observation att sköterskornas beslut att 

avstå från HLR hängde ihop med patientens önskemål och i de fall det existerade 

förhandsdirektiv om Ej HLR. Richter och Eiseman (2001) menar att i de fall det finns ett 

juridiskt giltigt förhandsdirektiv upprättade av patient, anhöriga och ansvarig läkare 

innehållande Ej HLR så är det en passande väg att respektera patienternas självbestämmande. 

Detta bekräftas i föreliggande litteraturstudie av 

Sherbino m.fl. (2000), Marco och Schears (2003), Feder m.fl.(2006) och Mengual m.fl. 

(2007). Resultatet visade att riktlinjer som juridiskt möjliggjorde prehospital HLR är en 

framkomlig väg att respektera patienternas självbestämmande i frågan. Hos 

ambulanspersonalen i Nordamerika fanns i vissa fall en rädsla hos personalen för juridiska 

påföljder. Därför menade personalen i USA och främst Kanada att ändringar i lagstiftningen 

skulle underlätta i frågan om Ej HLR.  Ambulanspersonalen i Nordamerika ansåg ofta 

befintliga prehospitala HLR riktlinjer var bristfälliga. I Kanada fungerade nya riktlinjer bra, 

dessa riktlinjer gav ambulanspersonalen möjlighet att ta hänsyn till önskemål om Ej HLR från 

patienterna (Mengual m.fl. 2007; Feder m.fl. 2006). 

En viktig skillnad mot föreliggande litteraturstudies resultat, förutom Naess m.fl. (1997) och 

Sandman och Nordmark (2006) var att sköterskorna i Richter och Eisemans (2001) studie, 

inte pekade på juridiska frågor och rädsla för juridiska påföljder som ett stort problem. 
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En studie genomförd i Tyskland, Sverige och Ryssland av Richter., Eiseman., Zgonnikova., 

(2001) tar upp den etiska problematiken i samband med HLR. Urvalsgruppen bestod av 535 

stycken läkare, verksamma vid universitetssjukhus i de tre länderna. Läkarna ställdes inför ett 

tänkt scenario, där en 82- årig patient med Alzheimer befann sig i ett akut livshotande 

tillstånd. Frågorna som läkarna fick svara på innehöll olika nivåer beträffande bl.a. patientens 

önskemål om behandling i händelse av hjärtstopp. Frågorna var av etisk och juridisk karaktär. 

Patientens och familjens önskemål, sjukvårdskostnader, patientens ålder och grad av 

demenssjukdom.  

 

Resultatet visade att Svenska läkare var minst benägna att påbörja HLR, tätt följd av de Tyska 

läkarna i händelse av hjärtstopp. Mer än hälften av de Ryska läkarna ville påbörja HLR trots 

att det i det aktuella patientfallet fanns en tydlig önskan om Ej HLR från patienten och dennes 

anhöriga. 

Patientens nivå av demens framträdde som den starkaste attitydvariabeln för beslut att påbörja 

HLR eller inte. Att nivån av demens påverkade ambulanspersonalens HLR beslut 

framkommer inte i någon av artiklarna i föreliggande litteraturstudie, däremot var faktorer 

som bakomliggande sjukdomar och patientens ålder faktorer som vägdes in i 

ambulanspersonalens ställningstagande när det gällde att påbörja eller att avstå från HLR. 

Förvisso kan Alzheimer definieras som en bakomliggande sjukdom, fast både Naess m.fl. 

(1997) och Sandman och Nordmark (2006) preciserar inte exakt vad som är bakomliggande 

sjukdomar.  

 

En stark faktor för att avstå från HLR i studien av Richter m.fl.(2001), var om det existerade 

en önskan om detta från patienten och dennes anhöriga. 

Vad beträffar resultatet i föreliggande litteraturstudie så fanns en vilja hos 

ambulanspersonalen i så gott som alla studier att respektera patienternas självbestämmande. 

Utmärkande för resultatet i Naess (1997) studie var att patienten och anhörigas önskemål 

påverkade ambulanspersonalens beslut i frågan om att påbörja HLR eller inte. 

En rädsla för juridiska påföljder i flera av de nordamerikanska studierna gjorde att 

ambulanspersonalen upplevde det svårt att respektera en inofficiell Ej HLR önskan. Det kan 

tyckas motsägelsefullt att ambulanspersonalen ofta påbörjade basal HLR, men inte A-HLR. 

I Guru m.fl. (1999) och Sherbino m.fl. (2000) studie varar argumentet att ambulanspersonalen 

såg detta som ett sätt att respektera patienternas Ej HLR begäran.  Däremot framkom ingen 
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rädsla för juridiska betänkligheter hos ambulanspersonalen i de norska och svenska studierna, 

i de fall det avstods att ifrån att påbörja HLR. 

 

Läkarna i Richter m.fl. (2001) studie såg inte juridiska aspekter som något större problem i 

frågan om att påbörja HLR eller inte. 

Tyska läkare med lång yrkeserfarenhet var mer benägna att avstå ifrån HLR än läkare med 

kort yrkeserfarenhet. Lång yrkeserfarenhet visade sig också vara en faktor hos 

ambulanspersonalen att ibland avstå från HLR (Marco & Schears 2003) 

 

I en studie gjord på universitetssjukhus i Sverige och Tyskland av Richter & Eisemann (1999) 

bestod populationen i undersökningen av 295 stycken läkare och 310 sjuksköterskor. 

Resultatet visade att både svenska och tyska sjuksköterskor i allmänhet lade stor vikt vid 

familjens önskemål i frågan om att påbörja HLR vid hjärtstopp hos svårt sjuka, äldre 

patienter. 

Däremot påvisar Richter och Eisemans (1999) i sin studie att det fanns vissa betänkligheter 

när det gällde juridiska aspekter hos de tyska läkarna i frågan om att i vissa fall avstå från 

HLR. 

Detta kan relateras till att juridiska aspekter på prehospital HLR framfördes förhållandevis 

ofta (Sherbino m.fl 2000; Patridge m.fl. 1998; Marco & Schears 2003) 

i föreliggande litteraturstudie. 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie (Sherbino m.fl.2000; Marco & Schears 2003; Feder 

m.fl. 2006; Mengual m.fl. 2007) kan jämföras med resultatet i en amerikansk enkätstudie av 

Marco m.fl. (1997). Deltagarna i studien var läkare (n= 1252) de flesta 78 % stödde 

antagandet av lagar som tillät förhandsdirektiv innehållande Ej HLR. Väldigt få 7 % sade sig 

vara beredda att respektera verbala önskemål och inofficiella dokument innehållande 

önskemål om Ej HLR.  

 

4.3 Artiklarnas kvalitet. 

Vid bedömningen av kvaliteten hos de åtta kvantitativa studiernas som ingått i denna 

litteraturstudie konstaterade författarna till denna litteraturstudie att de inte använt sig av 

etablerade mätinstrument som testats när det gäller validitet och reliabilitet. 

Att forskare utarbetar egna enkäter förekommer inom den vetenskapliga världen, problemet 

med detta är att det blir svårare att bedöma mätinstrumentets kvalitet. Patridge (1998) 
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använde sig av beskrivande statisk. De andra fyra har använt sig av vedertagna statistiska 

metoder för dataanalys.   

Patridge (1998) m.fl. har använt sig av en egenhändigt utarbetad enkät, vilket kan anses som 

en brist. Författarna till artikeln pekar också på detta problem som en eventuell brist i sin 

studie. Författarna framhäver också en rad andra begränsningar med studien, exempelvis att 

den var utförd i två delstater och därför kan vara svår att generalisera till andra geografiska 

områden. Studien hade ett bortfall på 25.4%. Vilket enligt Polit & Beck (2008) är ett litet 

bortfall  

 

Kritik kan även riktas mot Sherbino m.fl. ( 2000) p.g.a. att enkäten som används inte är 

etablerad. Enkäten är utarbetad på egen hand med hjälp av en expertpanel. Positivt är att 

arbetet med att utforma enkäten är väl beskrivet i metod avsnittet, enkäten utformades av 

sakkunniga inom medicinsk juridik, palliativ vård, akut medicin och ambulanssjukvård. 

Författarna menar att ett hot mot den externa validiteten kan vara att alla deltagarna är 

verksamma i ett och samma storstadsområde.  

 

Även Marco och Schears (2003) använder i sin studie en enkät som utarbetats av författarna 

själva, vilket kan ses som en svaghet hos studien. Denna svaghet kompenseras delvis med att 

enkätens utformning beskrivs utförligt i metoddelen. Den testades i form av ett pilotprojekt 

för att fastställa dess läsbarhet och lämplighet på ett riksmöte för den amerikanska 

ambulanssjukvården. Enkäten finns dessutom med som en bilaga till artikeln. 

Svarsfrekvensen låg på 41 % vilket enligt Polit & Beck (2008) är en låg svarsfrekvens. 

 

Ett visst mått av självkritik går att finna i en enkät studie av Johnson och Maggiore (1993)  

Forskarna diskuterar enkätfrågornas utformning som en eventuell svaghet hos studien  

Johnsson och Maggiore (1993) menar att vissa frågor i enkäten, kan tolkas på lite olika sätt 

bland deltagarna. Författarna hävdar att en begränsning med studien var dess specifika 

forskningsfråga, som i sig inte hade medicinska och etiska aspekter i centrum när det gällde 

ambulanspersonalens eventuella beslut att avstå från HLR. Ytterligare en begränsning kan 

vara att även denna enkät har utarbetats av författarna själva. Studiens svarsfrekvens låg på 

66.8 %.  Polit och Beck (2008) rekommenderar en svarsfrekvens på minst 60 %.  

 

I en observationsstudie gjord av Mengual m.fl.(2007) uppgick antalet deltagande 

ambulanspersonal till (n=86). Forskarna menar att en begränsning med studien är att den 
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saknar jämförelsegrupp. Positivt och intressant är att både ambulanspersonalens och anhörigas 

enkäter finns med som bilagor i artikeln. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att 

frågorna är relevanta i förhållande till sitt syfte. En av studiens styrkor är att den hade en hög 

svarsfrekvens som låg på 95 % hos ambulanspersonalen Däremot var svarsfrekvensen hos de 

anhöriga så låg som 58 %, således en svaghet för studien.  Polit och Beck (2008) 

rekommenderar en svarsfrekvens på minst 60 %. 

 

Sachs m.fl. (1991) använde sig av telefonintervjuer och har en svarsfrekvens på 100 %. En av 

styrkorna med studien var att tillvägagångssätt och frågor är väl beskrivet samt att det inte 

existerar något bortfall. 

Författarna till denna litteraturstudie ansåg frågorna som relevanta i förhållande till studiernas 

syfte.  

En expertpanel med auktoriteter inom medicinsk etik och ambulanssjukvård har genomfört 

dataanalysen i Adams m.fl. (1992) studie. 

Denna metod står lägst ner på Polit och Becks evidens hierarki. Detta kan ses som en 

eventuell svaghet hos studien. Det faktum att den använda analysmetoden finns med i evidens 

hierarkin garanterar ändock ett visst mått av kvalitet. 

Forskarna pekar också på vissa begränsningar med studien. 

 

Adams (1993) använder sig av en enkät som är framtagen av forskaren själv, vilket kan anses 

vara en svaghet hos studien. Vad gäller utformningen av denna enkätstudies frågor, så anser 

författarna att frågorna är relevanta i förhållande till studiernas syfte. Enkätfrågorna är tydligt 

redovisade i studien. 

Denna studie hade en välbeskriven metod och tillvägagångssätt. Svarsfrekvensen ligger på 

100 %. 

Två stycken av studierna som ingår i litteraturstudien använder sig av både kvantitativ och 

kvalitativ design, även här har författarna utarbetat egna mätinstrument. För dataanalys 

använde Guru m.fl. (1999) och Feder m.fl. (2006) sig av en innehållsanalys.  

 

Feder m.fl. (2006) observationsstudie använder sig av kvantitativ/kvalitativ design. 

Författarna menar att studien är begränsad eftersom att den inte är en RCT studie. Studien har 

en kvasi – experimentell design och befinner sig p.g.a. detta relativt högt upp i evidens 

hierarkin utifrån Polit och Beck (2008). En styrka är att så många patienter som ( n=2770) 

ingick i studien, alltså ett högt antal deltagare. Antalet deltagande ambulansorganisationer är 
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också högt, sexton i interventionsgruppen och nitton i jämförelsegruppen. Tillvägagångssättet 

vid intervjuerna är förhållandevis välbeskrivet. Bortfallet i studien låg på 51.5 %, ett stort 

bortfall enligt Polit & Beck (2008). 

 

Även Guru m.fl. (1999) studie har en kvantitativ/kvalitativ design. Forskarna har använt sig 

av ett bekvämlighetsurval. Ursprungliga inklusionskriteriet var hjärtstopp (n=1534). Återstod 

patienter som var terminalt sjuka med hjärtstopp som mötte inklusionskriterierna (n= 144). 

Således ett ganska stort antal patienter. Tillvägagångssättet i studien är grundligt och väl 

beskrivet. Allt ifrån inklusionskriterier till analys, data har sammanställts med hjälp av en 

standardiserad mall. Negativt är dock att själva intervjuförfarandet är ganska dåligt beskrivet. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att bägge studiernas trovärdighet stärks 

genom dess kombinerade kvantitativa/kvalitativa design. Denna metod belyser på ett bra sätt 

forskarnas studieobjekt. Tillsammans med en stor mängd kvantitativa data, kompletterar 

intervjuerna ytterligare bilden av den etiska problematiken i samband med prehospital HLR:    

 

De kvalitativa studierna som ingår i litteraturstudien är till antalet tre stycken (Sandman & 

Nordmark; 2006 Naess m.fl 1997 och Lockey 2002). Två stycken av dessa studier har använt 

sig av intervjuer som mätinstrument. Intervjufrågorna är framtagna av författarna själva och 

därför är det svårt att bedöma mätinstrumentens validitet och reliabilitet. Författarna till denna 

litteraturstudie anser att dessa studiers intervjufrågor är relevanta beträffande deras 

forskningsfrågor.  

 

Naess m.fl.(1997) redogjorde mycket grundligt och noggrant sitt genomförande av sin studie. 

Studien kan anses att tillför nya kunskaper om ambulanspersonalens tankeprocess när det 

handlar om etiska aspekter på prehospital HLR. Resultatet kan ha en klinisk relevans för 

etiska frågor inom ambulanssjukvården. Intervjuprocessen är tydligt beskriven i studien. Alla 

intervjuer är ordagrant nedskrivna transkriberade. Studien innehåller även en del intervju citat. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser det vara en styrka med studien att antalet 

(n=35), en ganska stor population deltagit i studien. Djupintervjuer är ett bra sätt att beskriva 

etiska frågor angående prehospital HLR. Intervjuerna har efter transkriberingen analyserats 

med för ändamålet välkänt dataprogram. 

 

Hos Sandman och Nordmark (2006) är tillvägagångssättet vid intervjuerna förhållandevis 

omfattande beskrivet. Intervjufrågorna bestod av halvöppna och öppna frågor. Författarna till 
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studien har använt sig av innehållsanalys för att bearbeta materialet. Forskarna läste först 

igenom materialet ordagrant för att skaffa sig en helhetsbild, nästa steg i processen var att läsa 

igenom varje intervju separat. Slutligen kodades materialet för en slutgiltig analys. Forskarna 

menar själva att gruppintervjuer är en begränsning i studien, eftersom vissa av deltagarna kan 

ha svårt att komma till tals vid användandet av denna teknik. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie menar att en brist med studien kan vara att den saknar citat från 

intervjupersonerna. Positivt med studien är att den belyser etiska frågor i samband med 

prehospital HLR på ett bra sätt. 

Lockeys (2002) använder enkätfrågor, frågorna är relevanta för studiens syfte. 

Enkätens frågor är utformade av forskaren själv, vilket kan anses vara en svaghet hos 

studierna. Vad gäller utformningen av denna enkätstudies frågor, så anser författarna att 

frågorna är relevanta i förhållande till studiens syfte. 

Även denna studie hade en välbeskriven metod och tillvägagångssätt. Svarsfrekvensen är hög 

100 %. 

 
4.4 Metoddiskussion. 
 
För att få svar på frågeställningarna valdes en litteraturstudie som metod. Författarna ansåg att 

en litteraturstudie var en bra metod för att belysa den forskning som existerar inom området. 

Eftersom ambulanssjukvården de sista 20 åren genomgått en snabb utveckling så inkluderades 

studier från olika länder från 1990 och framåt. Detta med tanke på att få ett så bra perspektiv 

som möjligt utifrån studiens syfte och frågeställningar. I föreliggande litteraturstudie finns 

endast en svensk artikel som motsvarade studiens syfte och frågeställning. Detta kan tolkas 

som ett tecken på att området prehospital HLR etik och etiska aspekter på riktlinjer för 

prehospital HLR är dåligt utforskat, vad beträffar svenska förhållanden. Litteraturstudien 

innehåller artiklar med både kvantitativ och kvalitativ design, populationerna i 

forskningsartiklarna ligger från 29 till 2770 stycken. Författarna anser att en eventuell brist 

med litteraturstudien är att alla artiklar i studien är på engelska. Ingen av artiklarna finns 

översatt till svenska, det har ibland existerat svårigheter med att översätta enstaka engelska 

ord eftersom det inte funnits någon exakt svensk motsvarighet. 

Majoriteten av artiklarna som finns med i litteraturstudien är från USA och Kanada. En 

tänkbar förklaring till detta kan vara att USA historiskt sett är ett föregångsland när det gäller 

utvecklingen inom ambulanssjukvård. För övrigt anser författarna att alla artiklar som finns 

med i denna studie hade resultat som var både intressant och trovärdigt och därför tillför 

kunskap till det aktuella området. 
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4.5 Allmän diskussion 

 

Den etiska problematiken vid ambulanspersonalens beslut om att påbörja HLR eller inte, har 

belysts i denna litteraturstudie. De prehospitala HLR riktlinjernas utformning och dess 

betydelse för etiska aspekter på HLR har också belysts. Resultatet i de flesta studierna visar 

att ambulanspersonalens beslutsprocess i denna fråga bestod av ett flertal komponenter och att 

riktlinjernas utformning i många fall styrde etiken vid prehospital HLR. Denna 

litteraturstudies fynd bekräftas av flera andra vetenskapliga studier (Mohr & Kettler 1997; 

Conroy m.fl. 2007). Författarna till dessa studier uppmärksammar läsarna på att HLR frågan, 

när det gäller äldre svårt sjuka och/eller terminalt sjuka människor bör ta hänsyn till en hel rad 

komponenter medicinska aspekter och etiska aspekter som patienternas autonomi och 

juridiska frågor. Dessa studier diskuterar också HLR som ibland, en meningslös behandling 

både utifrån ett patientperspektiv och ett yrkesmässigt perspektiv.   Samtidigt betonar 

författarna att HLR bör påbörjas även på dessa patientgrupper vid minsta tvekan om ett 

eventuellt Ej HLR besluts riktighet. 

Reviderade riktlinjer vid prehospital HLR i Nordamerika visade sig i föreliggande 

litteraturstudies resultat vara en framkomlig väg för ambulanspersonal att respektera 

patienternas autonomi och på så vis undvika ett etiskt dilemma. Tydligare riktlinjer på sjukhus 

med hänsyn till etiska frågor vid HLR efterlyses även i Läkartidningen i Sverige Friberg., 

Lundberg och Nilstun (1994).  Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar att forskningen 

omkring prehospital etik och riktlinjernas inflytande över etiken är betydligt mer omfattande i 

Nordamerika än i Sverige och Norge. Avsaknaden av forskning påpekas också i 

läkartidningen av Kellerth (2004) som menar att avsaknad av vetenskapliga data inte är ett 

argument för att inte hantera frågan. Ambulanspersonalen i Örbro har befogenhet att på 

delegation avsluta HLR utan att kontakta ansvarig läkare, under förutsättning att vissa 

specifika krav är uppfyllda. Detta faktum visar att riktlinjer för prehospital HLR i Sverige inte 

är statiska. En av ambulanssjukvårdens viktigaste uppgifter är att rädda liv. I Sverige är 

ambulanssjukvården precis som den skall vara, sedan länge en väl integrerad del av en bred 

och ambitiös HLR policy. Att uppmärksamma etiska frågor vid prehospital HLR är något som 

gynnar både ambulanspersonal, patienter och deras anhöriga. 

En fortsatt diskussion och mer forskning angående prehospital HLR etik och riktlinjernas 

betydelse för etiken vid prehospital HLR välkomnas av författarna till denna litteraturstudie. 
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