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Sammanfattning 

Sedan introduktionen av HLR för 50 år sedan har förutsättningarna för att rädda liv 

förändrads avsevärt. Många av patienterna som vårdades på sjukhus var äldre och hade svåra 

kroniska sjukdomar och deras utsikter för en lyckad HLR utan följdkomplikationer var ofta 

minimala. Beslut om ej-HLR ska fattas av läkaren men bör föregås av samtal med övrig 

vårdpersonal. Syftet med studien var att identifiera sjuksköterskors delaktighet och 

upplevelser i beslutsprocessen när ej-HLR fattades. Studien utfördes som en deskriptiv 

litteraturstudie och 12 vetenskapliga artiklar kvalitets granskades. De utvalda artiklarna höll 

alla medel eller hög vetenskaplig kvalitet. Resultatet visade att sjuksköterskors delaktighet 

varierade och att delaktigheten kunde yttra sig på olika sätt. Sjuksköterskor initierade ofta 

beslutet om ej-HLR och upplevde moralisk stress när de stod mellan patienten och läkaren. 

Sjuksköteskor upplevde också en känsla av lättnad över att inte ha det yttersta ansvaret samt 

hade lättare att acceptera palliativ vård än vad läkaren hade. Konklusion: Tydligare riktlinjer 

om sjuksköterskors delaktighet skulle underlätta och minska risken för osäkerhet och 

passivitet hos sjuksköterskor. Det behövs ytterligare forskning om sjuksköterskors egna 

åsikter hur de vill ingå i beslutsfattandet om ej-HLR samt vad deras involvering ska innefatta i 

klinisk praxis.  

Sökord: HLR, ej-HLR, sjuksköterskors delaktighet, sjuksköterskors upplevelser 



 

 

Abstract 

Since the introduction of CPR 50 years ago has the potential to save lives changed 

significantly. Many of the patients who were treated in hospitals were older and had chronic 

diseases and their prospects for successful CPR without following complications were often 

minimal. Decisions on DNR shall be taken by the physician but should be preceded by 

discussions with other health professionals. The aim of this study was to identify nurses' 

involvement and experiences in DNR decision-making. The study was conducted as a 

descriptive literature review and 12 scientific articles was quality examined. The selected 

articles were all of medium or high scientific quality. The results showed that nurses' 

participation varied and that participation could be heard in different ways. Nurses often 

initiate the order for DNR. Nurses experienced moral distress when they were between patient 

and doctor. Nursing also experienced a sense of relief of not having the ultimate 

responsibility. Nurses found it easier to accept palliative care than the doctor had.  

Conclusion: Clearer guidelines on nurses' participation would facilitate and reduce the risk of 

uncertainty and passivity of nurses. Further research on nurses' own views of how they want 

to be included in decision-making on DNR is needed and what their involvement should 

include in clinical practice. 
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1. Introduktion 

Att främja hälsa eller hjälpa patienten till att återfå hälsa är sjukvårdens främsta uppgift. När 

bot inte är möjligt blir sjukvårdens uppgift att hjälpa den döende att avsluta sitt liv, värdigt 

och lugnt, med så lite smärta och ångest som möjlig (Socialstyrelsen 1992). Enligt 

omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson (1897-1996) ingick det specifikt i sjuksköterskors 

omvårdnadsutförande att hjälpa patienter till en värdig och fridfull död då bot inte kunde 

uppnås (Kristoffersen m fl. 2005).  

1.1 Bakgrund 

Under slutet av 1950-talet ändrades den medicinska vetenskapen då Kouwenhoven och hans 

kollegor upptäckte att konstgjord cirkulation kunde uppnås genom bröstkompressioner och 

inblåsningar för att tillföra kroppen syre (Rude m fl. 1961). Begreppet Hjärt- och 

lungräddning (HLR) etablerades och började användas under 60-talet (Löfmark 2001) och 

döden var inte längre oundvikligt vid hjärtstopp utan gick att påverka (Cohen m fl. 2005, 

Liljedahl m fl. 2005). Efter att HLR introducerades inom vården kunde alla patienter som fick 

hjärtstopp på sjukhus genomgå HLR i återupplivningssyfte (Liljedahl m fl. 2005, Löfmark 

2001). All sjukvårdpersonal utbildades att snabbt kunna agera då tidiga insatser kunde vara 

livsavgörande (Ericson & Ericson 2008, Kelly 2008). Återupplivning genom HLR 

utvecklades till avancerad HLR vilket innebar elektrisk defibrillering, intubation, vätsketerapi 

samt akut läkemedelstillförsel (Ericson & Ericson 2008, Kelly 2008). Efter att patienten 

genomgått HLR fanns risker med punkterad lungsäck eller lungsäcksblödning till följd av 

svåra revbensfrakturer (Ericson & Ericson 2008). Trots den inrättade behandlingsmetoden 

visade sig överlevnaden efter HLR hos äldre, multisjuka patienter vara liten (Adams & 

Snedden 2006) eller resulterade i oacceptabelt låg livskvalité hos de överlevande med svåra 

bestående men tillföljd av syrebristen (Myint m fl. 2006). 

Do-Not-Resuscitate (DNR), motsvarande svenska ej-HLR, instiftades inom sjukvården under 

70-talet och beslutet tillät inte vårdpersonal att utföra HLR på patienten vid hjärtstopp 

(Löfmark 2001). Beslutet Ej-HLR utformades då HLR i många fall ledde till en utdragen 

dödsprocess och ett förlängt lidande för patienten (Kelly 2008). Enligt Sahlgrenska 

Universitetssjukhusets egna etiska riktlinjer (SU 2004) kan patienten om omotiverad HLR 

sätts in, berövas rättigheten till en fridfull död. Cohen m fl. (2005) ansåg att det var av humana 

skäl att skydda patienten från HLR och övrig behandling då bot inte var möjligt. Vården 
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skulle istället planeras med omsorg för patienten och övergå i ett palliativt syfte för att främja 

patientens rätt till en fridfull död (Hildén & Honkasalo 2006). 

1.2 Begreppsdefinition 

Ej-HLR är ett svenskt begrepp och tillåter inte vårdpersonal att utföra HLR vid hjärt - eller 

andningstopp på patienter (SU 2004). Do-Not-Resuscitate (DNR) eller Do-Not-Attempt-

Resuscitation (DNAR) är den internationella benämningen på beslutet. Livsuppehållande 

behandling motsvarande End-Of-Life (EOL) care innebär åtgärder som stödjer de vitala 

funktionerna som andning, cirkulation, näring och vätske- tillförsel vid vård i livets slut 

(Socialstyrelsen 1992). HLR inkluderades som en del av livsuppehållande behandling.  

1.3  Lagar och författningar 

I Sverige bygger all vård på Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). HSL reglerade att all vård 

skulle utövas i samråd med patienten och tillgodose patientens självbestämmanderätt 

(autonomi) (HSL 1982:763). Den etiska principen om patientens autonomi blev ofta svåra att 

tillgodose i samband med beslut om ej-HLR eftersom patienten ofta var oförmögen att 

medverka när beslutet fattades (Cohen m fl. 2005). År 1992 utkom Socialstyrelsen och 

Svenska Läkarsällskapet med riktlinjer om hur beslut om Ej-HLR ska fattas (Bil 1). Enligt 

Socialstyrelsen (1992) modifierades dessa av många sjukhus och kliniker till egna riktlinjer 

för att ligga till grund för hur ett beslut bör fattas samt hur beslutsprocessen bör läggas upp 

(Löfmark, 2001). Riktlinjerna kom ut som en rekommendation i beslutsfattandet och 

lagstadgning var inte möjligt eftersom varje patient är unik och varje situation skiljer sig från 

en annan (Yaguci m fl. 2005). Alla beslut skulle tydligt dokumenteras i patientjournalen av 

ansvarig läkare (Socialstyrelsen 1992). 

1.4 Beslutsprocessen 

I takt med att den medicinska tekniken utvecklades gick fler liv att rädda genom avancerad 

återupplivning. Men det kunde även medföra ett förlängt lidande för äldre, svårt sjuka 

patienter (Yaguci m fl. 2005). Många äldre hade enligt Adams och Snedden (2006)  en 

förskönad bild av HLR och var ovetande om prognosen och riskerna vid ett 

återupplivningsförsök. Av 100 tillfrågade patienter i deras studie, trodde sig 81 % ha över 50 

% chans att överleva HLR. Trots detta hade 44 % av de deltagande i studien ej-HLR beslut.  
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Cohen m fl. (2005) ansåg att få läkare var villiga att prata med patienterna om ej-HLR beslut 

trots de befintliga riktlinjerna. I en studie av Costello (2002) var ingen av de 56 deltagande 

patienterna informerade om att de hade ej-HLR beslut. Informationen och graden av 

delaktighet av anhöriga i beslutsprocessen varierade mellan olika studier och anledningarna 

till låg grad av delaktighet skiftade mellan att de anhöriga inte skulle förstå eller att de inte 

fanns tillängliga (Liljedahl m fl. 2005, Cohen m fl. 2005). Cohen m fl. (2005) hävdade i sin 

studie att läkarna i Nordeuropa var mer villiga att involvera patienten och anhöriga i fattat 

beslut än läkare i Sydeuropa var. Enligt Socialstyrelsen (1992) var det önskvärt att 

sjuksköterskor deltar i beslutsprocessen om ej-HLR.  

Schaffer (2007) framkom till att patienten och dennes familj lätt kan manipuleras eftersom de 

litade på informationen de fick av vårdpersonalen. Detta stämmer inte enligt Hildén & 

Honkasalo (2006) som i deras studie kom fram till att patienter och anhöriga i regel hade svårt 

att lita på myndigheter och vårdpersonal. Hos vårdpersonal fanns svårigheter att lämna ut den 

information som patient och anhöriga behövde för att kunna fatta väl genomtänkta beslut och 

samtidigt skydda anhöriga från att tvingas fatta omöjliga beslut (Schaffer 2007). Enligt Lynöe 

m fl. (2009) ökade patienternas ställning i vården och läkaren, som fattar svåra beslut grundat 

på vetenskap och beprövad erfarenhet, borde undvika den överordnade rollen som 

beslutsfattare och i stället grunda besluten mera empatiskt och patientcentrerat.  

Socialstyrelsen (1992) understryker vikten av att beslut om att avbryta eller inte sätta in 

livsuppehållande åtgärder aldrig får resultera i sämre omvårdnad av patienten.  

1.5 Virginia Hendersons omvårdnadsteori 

Enligt Henderson är målet med omvårdnaden att de universella, mänskliga behoven ska bli 

tillgodosedde och därmed uppnå tillfrisknande och oberoende. Hos de terminalvårdade 

patienterna är målet istället att uppnå en fridfull död (Kirkevold 2000). Enligt Henderson var 

det en grundförutsättning för god omvårdnad att sjuksköterskor satte sig in i patientens 

individuella livsvärld, genom aktiv kommunikation och med en patientcentrerad utgångspunkt 

(Kristoffersen m fl. 2005). 

1.6 Problemformulering 

Beslut om Ej-HLR ska fattas av läkare (Cohen m fl. 2005, Myint m fl. 2006) och 

informationen skulle främst vidarebefordras till sjuksköterskor och övrig vårdpersonal (Fritz 
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m fl. 2010) eftersom det oftast var sjuksköterskorna som först anlände till patienten vid ett 

hjärtstopp och påbörjade HLR om inget annat beslut tagits (Kelly, 2008). Costello (2002) och 

Löfmark (2001) ansåg att sjuksköterskor borde ingå i beslutet om ej-HLR då sjuksköterskor 

ofta hade en närmare kontakt med terminalvårdade patienter och dess anhöriga än vad läkarna 

hade och ansågs därför kunna uppfatta patientens och anhörigas åsikter tydligare. Tidigare 

studier, enligt Hildén och Honkasalo (2006), visade att sjuksköterskor tidigare haft en passiv 

roll i beslutsfattande om ej-HLR och därför inte integrerats i kommunikationen mellan läkare, 

patient och anhöriga och inte deltagit i beslutsprocessen.  

 

1.7  Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att utifrån vetenskaplig litteratur identifiera sjuksköterskors 

delaktighet i beslutsfattande om ej-HLR och identifiera sjuksköterskors upplevelser i 

beslutsprocessen samt genom granskning redovisa artiklarnas vetenskapliga kvalitet.   

1.8 Frågeställningar 

1. Hur beskriver litteraturen sjuksköterskors delaktighet i beslutsfattande om ingen åtgärd 

vid hjärtstopp? 

2. Vilka upplevelser hos sjuksköterskor finns beskrivna i litteraturen i samband med 

beslutsprocessen om ingen åtgärd vid hjärtstopp? 

3. Vilken kvalitet har de granskade artiklarna? 

2. Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudie med deskriptiv design (Forsberg & Wengström, 2008). 

2.2 Databaser 

Sökning efter vetenskapliga artiklar har gjorts i Medline via Pubmed och Vård i Norden 

genom högskolans biblioteks sökbara databasregister. Som komplement har en manuell 

sökning gjorts.  
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Tabell 1. Utfall av databassökning 

Databaser Sökord Antal träffar Första urvalet Valda artiklar 

Medline via PubMed DNR OR DNAR AND 

decisionmaking [MeSH] AND 

nurses [MeSH] 

18 4 3 

Medline via PubMed nurses [MeSH] involved OR 

experience OR attitude AND 

DNR OR DNAR NOT child 

[MeSH] 

68 4 1 

Medline via PubMed nurses [MeSH] experience OR 

options AND DNR OR CPR 

23 3 1 

Medline via PubMed DNR OR DNAR concept AND 

nurses [MeSH] 

27 3 1 

Medline via PubMed end-of-life decision making 

AND nurses [MeSH] NOT 

child 

147 10 3 

Vård i Norden HLR 2 1 1 

Manuell sökning  6 6 2 

Summa  291 31 12 

DNR: ”Do not resuscitate”. DNAR: ”Do not attempt resuscitation”.  CPR: “Cardio-pulmonary resucitation”. 

2.3 Sökord 

För att begränsa antalet artiklar i sökningarna valde författarna att använda sökorden ”DNR”, 

”DNAR” och ”decisionmaking”. För att hålla relevansen så hög som möjligt samt att hitta 

artiklar som på bästa sätt svarar mot syftet och frågeställningarna har de kompletterats med 

”nurses”. Sökordet ”end-of-life decision making” inkluderades för att bredda sökningen. 

Sökorden har att kombineras med de booleska operatorerna AND, OR och NOT. 
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2.4 Kriterier för urval 

Inklusionskriterierna för artiklarna som valdes var att de inte skulle vara äldre än fem år, de 

skulle vara publicerade på svenska eller engelska samt ha en titel och ett abstrakt som belyste 

valt ämnesområde och hade relevans till den aktuella studiens syfte och frågeställningar. 

Artiklar som handlade om barn exkluderades. Artiklarna skulle också kunna hämtas i fulltext 

från databaserna via högskolans proxyserver.  

2.5 Dataanalys 

De artiklar som hade en titel och ett abstrakt som berörde valt ämnesområde valdes ut för att 

närmare granskas. Antalet artiklar som granskades i första urvalet var 31. Dessa artiklar 

granskades för att se om de svarade mot syftet och frågeställningarna samt 

kvalitetsgranskades med de modifierade granskningsmallarna som presenteras som bilaga 2 

och bilaga 3. Efter första urvalet fick författarna 12 artiklar kvar och dessa har samtliga 

används i resultatet. De som valdes bort ansågs hålla för låg kvalitet eller så svarade de inte 

mot studiens frågeställningar.  

Till resultatdelen har används sex kvalitativa och sex kvantitativa artiklar. För att på ett 

systematiskt sätt granska artiklarna med hänseende till deras vetenskapliga kvalitet valde 

författarna att modifiera de granskningsmallar som återfinns i Willman m fl. (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008) böcker. En granskningsmall för de kvalitativa och en 

granskningsmall för de kvantitativa artiklarna användes. Båda granskningsmallarna omfattade 

20 frågor vardera där antalet frågor besvarade med ”ja” omformulerades till procent. De 

artiklar som inte fick mer än 35 % av frågorna besvarade ”ja” bedömdes hålla låg 

vetenskaplig kvalitet och exkluderades ur studien. De som fick mellan 36-75% bedömdes 

hålla medelgod kvalitet och artiklarna med 76-100 % av frågorna besvarade ”ja” ansågs hålla 

hög vetenskaplig kvalitet (se bilaga 2 och bilaga 3). De artiklarna med medel och hög kvalitet 

inkluderades i studien och redovisning av deras vetenskapliga kvalitet finns i tabell 2 ”Valda 

artiklar till resultatet”. 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Eftersom föreliggande studie är en litteraturstudie ansåg författarna i att det inte var aktuellt 

med någon etisk prövning. Det ansågs inte föreligga några risker om integritetsintrång eller 

annan skada på person i samband med denna litteraturstudie. Samtliga artiklar som ingår har 



7 

 

genomgått sedvanlig etisk prövning. Författarna har haft ett korrekt och objektivt 

förhållningssätt till artiklarna och dess resultat. 

3. Resultat 

I litteraturstudiens resultatdel inkluderades totalt 12 vetenskapliga artiklar. Dessa presenteras 

nedan i tabell 2 (valda artiklar till resultatet) samt i löpande text med ”Sjuksköterskans 

delaktighet” och ”Sjuksköterskans upplevelser” samt ”Etiska konflikter” som underrubriker. 

Tabell 3 (valda artiklars syfte och resultat) redovisar kort resultatartiklarnas syfte och resultat. 

Tabell 2. Valda artiklar till resultatet. 

Författare, Land 

& År 

Titel Design, urval, 

undersöknings-

grupp. 

Datainsamlingsme

tod 

Dataanalys Kvalit

et 

Bach m fl. 

Canada, 2009.     

Nursing Roles in 

End-of-life decision 

Making in Critical 

Care Settings. 

Kvalitativ. 

Deskriptiv design. 

Systematiskt urval. 

14 sjuksköterskor 

från en 

intensivvårdsavdelni

ng. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Transkribering 

och kodning 

av materialet. 

Hög 

Benbenishty m fl. 

17 olika länder i 

Europa, 2005. 

Nurse involvment 

in end-of-life 

decision making: 

The ETHICUS 

study. 

Kvantitativ. 

Prospektiv och 

komperativ design. 

Systematiskt urval. 

Ansvariga läkare till 

3086 patientfall. 

Frågeformulär. Chi square 

test. 

Medel 

Calvin m fl. USA, 

2009. 

The cardiovascular 

intensive care unit 

nurse´s experience 

with end-of-life 

care: A qualitative 

descriptive study. 

Kvalitativ. 

Deskriptiv design. 

Systematiskt urval. 

19 sjuksköterskor 

från en hjärtintensiv-

avdelning. 

Strukturerade 

intervjuer. 

Transkribering 

och kodning 

av materialet. 

Hög 

De Gendt m fl. 

Belgien, 2007. 

Nurses´ involvment 

in "do not 

resuscitate” 

decisions on acute 

elder wards. 

Kvantitativ. 

Retrospektiv och 

deskriptiv design. 

Systematiskt urval. 

81 sjuksköterskor. 

Frågeformulär via 

mail. 

Fisher’s exakta 

test, Sign test, 

T-test. 

Medel 



8 

 

Ekerstad m fl. 

Sverige, 2009. 

Elderly people with 

multi-morbidity 

and acute coronary 

syndrom: Doctors´ 

views on decision-

making. 

Kvantitativ. 

Deskriptiv design. 

Randomiserat urval. 

255 kardiologer. 

Frågeformulär via 

post. 

Chi-square 

test. 

Medel 

Hildén m fl. 

Finland, 2004. 

Finnish Nurses´ 

Views on End-of-

Life Discussions 

and a Comparison 

with Physicians´ 

Views. 

Kvantitativ. 

Komperativ design. 

Randomiserat urval 

408 sjuksköterskor. 

Frågeformulär 

skickad per post. 

Spearman 

correlation, 

Chi-squared, 

Fisher test, 

Mann-

Whitney U-

test. 

Hög 

Löfmark & 

Nilstun. Sverige, 

2001. 

Do-not-resiscitate 

orders- experiances 

and attitudes of 

relatives. 

Kvalitativ. 

Deskriptiv design. 

Systematiskt urval. 

Närstående till 21 

bortgångna patienter. 

Semistrukturarade 

intervjuer. 

Transkribering 

och kodning 

av materialet. 

Medel 

Mc Bride & Clark. 

USA, 2006. 

Practice of expert 

critical care nurses 

in situations 

prognostic conflict 

at the end of life.  

Kvalitativ. 

Deskriptiv design. 

Randomiserat urval. 

21 intensivvårds- 

sjuksköterskor. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Transkribering 

och kodning 

av materialet. 

Hög 

McMillen. 

England, 2007. 

End of life 

decisions: Nurses 

perceptions, 

feelings and 

experiences. 

Kvalitativ. 

Deskriptiv design. 

Systematiskt urval. 8 

sjuksköterskor från 

en intensivvårds-

avdelning. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Transkribering 

och kodning 

av materialet. 

Hög 

Naess. Norge, 

2008. 

Do-not-attempt- 

resuscitation orders 

in ICCUs: A survey 

of attitudes and 

experiences of 

nurses in Norway. 

Kvantitativ. 

Deskriptiv design. 

Randomiserat urval. 

176 sjuksköterskor. 

Frågeformulär via 

mail. 

Chi-square 

test. 

Hög 

Robinson m fl. 

Irland, 2007. 

Implementing a 

resuscitation policy 

for patients at the 

end of life in a 

acute hospital 

setting: A 

qualitative study. 

Kvalitativ  

Deskriptiv design. 

Systematiskt urval 7 

sjuksköterskor, 9 

läkare. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Transkribering 

och kodning 

av materialet. 

Hög 

Westphal & 

McKee. USA, 

2009. 

End-of-life 

Decision Making in 

the Intensive Care 

Unit: Physician and 

Nurse Perspectives. 

Kvantitativ. 

Deskriptiv design. 

Randomiserat urval. 

53 läkare och 43 

sjuksköterskor. 

Frågeformulär. T-test, Pearson 

test och Chi-

square test. 

Hög 
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Resultatartiklarna presenteras här med sammanfattade huvudresultat för att ge en 

lättöverskådlig bild av materialet. Rekommendationen är att dock att artiklarna läses i sin 

helhet. 

Tabell 3. Valda artiklars syfte och resultat. 

Författare Syfte Huvudresultat 

Bach m fl. Canada, 2009. Studera intensivsjuksköterskans roll 

I beslutsfattande I livets slutskede. 

Sjuksköterskor hade en nyckelroll och skulle 

finnas där som stöd för patient såväl som för 

anhöriga. 

Benbenishty m fl. 17 olika 

länder i Europa, 2005. 

Beskriva läkarnas uppfattning av 

sjuksköterskors betydelse vid 

beslutsfattande om vård i livets slut. 

De allra flesta läkare som deltog hävdade att 

sjuksköterskor var delaktiga i besluten. 

Däremot tyckte de flesta läkare inte att det 

var sjuksköterskors roll att dra igång 

processen. 

Calvin m fl. USA, 2009. Klargöra vad sjuksköterskor själva 

ansåg sig ha för roll i 

beslutsfattande rörande patienter 

som närmar sig livets slut. 

Mera stöd och utbildning i beslutsprocessen 

om vård i livets slut behövdes för dessa 

sjuksköterskor. 

De Gendt m fl. Belgien, 

2007. 

Klargöra hur sjuksköterskor 

involverades i beslut rörande ingen 

åtgärd vid hjärtstopp och hur de 

förhöll sig till detta beslut när 

hjärtstoppet var ett faktum. 

Majoriteten av de sjuksköterskor som 

tillfrågades uppgav att de rådfrågades av 

läkare innan DNR beslut fattades. I de allra 

flesta fall följdes ett fastslaget DNR beslut. 

Ekerstad m fl. Sverige, 

2009. 

Utvärdera beslutsfattandet om ej-

HLR hos äldre multisjuka patienter 

med samtidig hjärtsjukdom. 

Det behövdes nationella riklinjer för hur 

äldre multisjuka med hjärtsjukdom skulle 

hanteras. 

Hildén m fl. Finland, 2004. Klargöra vad sjuksköterskor i 

Finland hade för erfarenheter av 

samtal rörande livets slut samt 

vilken roll i dessa samtal de ansåg 

att patienter, närstående och de 

själva borde ha. 

Sjuksköterskor ville gärna säga sin åsikt om 

frågor rörande livets slut, så som beslut om 

ingen åtgärd vid hjärtstopp. Däremot såg de 

gärna att behandlande läkare var den som 

fattar beslutet. 

Löfmark & Nilstun. 

Sverige, 2001. 

Studera vilka erfarenheter och 

upplevelser närstående till patienter 

som avlidit efter ett beslut om ej-

HLR vid hjärtstopp upplevde. 

Det var viktigt att inkludera närstående i 

beslut att avstå hjärt-lung räddning och att 

informationen planerades och lämnades vid 

rätt tidpunkt. 

Mc Bride & Clark. USA, 

2006. 

Utreda intensivvårdsjuksköterskors 

upplevelser och åtgärder när 

aggressiva medicinska 

behandlingar fortgår trots att ingen 

bot var möjlig. 

Tre förhållningssätt identifierades. Skydda 

och prata för patienten, presentera en 

realistisk bild och uppleva frustration och 

resignation.  

McMillen. England, 2007. Undersöka vilken roll intensivvårds 

sjuksköterskor hade vid 

beslutsfattande i livets slut där de 

arbetade. Samt hur det påverkade 

dem.   

Sjuksköterskor hade viktiga bidrag vid beslut 

som innefattar livets slut.  Ansvariga 

sjuksköterskor visade tydligt att de ville 

medverka i beslutsprocessen för att ge bästa 

vården för patienten. 
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Naess. Norge, 2008. Klargöra vad sjuksköterskor inom 

hjärtintensivvården i Norge hade 

för upplevelser och erfarenheter 

rörande beslut att inte försöka 

återupplivning vid hjärtstopp. 

Sjuksköterskorna överlag var positiva till att 

informera patienterna om ej-HLR beslut. 

Hälften av dem hade erfarenhet av att 

patienter inte fått information om beslut. 

Robinson m fl. Irland, 2007. Undersöka läkarnas och 

sjuksköterskors attityder om HLR 

till patienter med svår sjukdom på 

ett akutsjukhus. 

Mera stöd behövdes till personal som fattar 

beslut. Svårigheter fanns att tillämpa 

riktlinjer i verkliga situationer när beslut 

skulle fattas.  

Westphal & McKee. USA, 

2009. 

Studera hur sjuksköterskor och 

läkare förhöll sig till beslut rörande 

livets slut (framför allt ej-HLR 

beslut). 

Mera utbildning behövdes. Det var av största 

vikt att läkaren och sjuksköterskor var 

överrens innan beslut diskuterades med 

anhöriga och patienten. 

HLR: ”Hjärt-lungräddning” Ej-HLR: ”Ingen åtgärd vid hjärtstopp” 

3.1 Sjuksköterskors delaktighet i beslutsprocessen. 

Det var läkarens ansvar att fatta det slutgiltiga beslutet om att ej utföra hjärt-lungräddning vid 

hjärt- eller andningstopp (Robinson m fl. 2007, Hildén m fl. 2004, Ekerstrand m fl. 2009). 

Enligt Robinson m fl. (2007) ville många sjuksköterskor ingå i beslutsprocessen men kände 

sig lättade över att inte ansvara för den. Detta bekräftar Hildén m fl. (2004) då tidigare studier 

visade på en mer passiv roll bland sjuksköterskor.   

Ofta var det sjuksköterskor som startade diskussionen om ej-HLR och blev på så sätt 

involverade i beslutsprocessen (McMillen 2007, Benbenishty m fl. 2005, Robinson m fl. 

2007). Enligt Benbenishty m fl. (2005) var sjuksköterskor i Europa delaktiga i 78 % av ej-

HLR besluten men att delaktigheten generellt var högre i norra Europa (96 %) än i södra 

Europa (60 %). I Finland ansåg 46 % av de 404 tillfrågade sjuksköterskorna att de var 

delaktiga i beslutsprocessen men en tredjedel ville gärna bli mera delaktiga (Hildén m fl. 

2004).  

Enligt Hildén m fl. (2004) agerade ofta sjuksköterskor som en länk mellan patienten, anhöriga 

och läkaren. Ofta av den anledningen att sjuksköterskor arbetade närmare patienten än vad 

läkaren gjorde och var mer insatt i patientens hela situation (Benbenishty m fl. 2005). 

Sjuksköterskor ville i stor utsträckning främja patientens autonomi och förmå läkaren att tala 

med patienten om fattade beslut (Hildén m fl. 2004). Westpahl & McKee (2009) betonade 

vikten av att sjuksköterskor och läkaren skulle vara överens om ett fattat beslut innan samtal 

med patienten.  
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Sjuksköterskor uppskattade när läkaren lyssnade till deras åsikter om ej-HLR beslut trots att 

det slutgiltiga beslutet kunde bli något annat (Hildén m fl. 2004). Problem med 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare berodde ibland på hierarkiskt 

förhållningssätt som många sjuksköterskor upplevde minskade med graden av yrkeserfarenhet 

(Robinson m fl. 2007). Fanns oenigheter mellan sjuksköterskor och läkaren om beslutet kunde 

sjuksköterskorna uppleva det svårare att vårda patienten (Westpahl & McKee 2009). 

3.2 Sjuksköterskors upplevelser av beslutsprocessen. 

Olika teman som berörde sjuksköterskors upplevelser framkom i flertalet artiklar som 

granskades. De teman som upprepades handlade om kommunikation, agera som patientens 

advokat, finnas där för familjen och emotionella aspekter utifrån sjuksköterskors perspektiv 

(Bach m fl. 2009, McBride & Clark 2006, McMillen 2007, Calvin m fl. 2009, DeGendt m fl. 

2006, Hildén m fl. 2004). 

Enligt Hildén m fl. (2004) framkom det att sjuksköterskor ofta kände att de inte hade 

huvudansvaret att kommunicera med patienter och anhöriga, utan det var läkarens ansvar i 

rollen som beslutsfattare. Sjuksköterskor kände ofta att de slets mellan patienten, anhöriga 

och läkaren eftersom de fungerade som en medlare mellan dessa aktörer (Calvin m fl. 2009, 

McMillen 2007). McBride & Clark (2006) beskriver sjuksköterskors upplevelse om att kunna 

tala för patienten och föra fram patientens åsikter och önskemål till läkaren. Calvin m fl. 

(2009) kom fram till att sjuksköterskor ansåg det var svårt att prata med patienten och 

anhöriga när de ville ha sina frågor besvarade rörande livsuppehållande åtgärder. McBride & 

Clark (2006) ansåg att detta kunde leda till moralisk stress hos sjuksköterskor och försvårades 

av att läkaren medvetet undvek att tala med patienten och anhöriga.  

Bach m fl. (2009) och Robinson m fl. (2007) ansåg att sjuksköterskor hade en känsla av att 

vara patientens advokat. Sjuksköterskor kände skyldighet att skydda patienten genom att 

förhindra onödiga behandlingar eller smärtsamma undersökningar om prognosen var dålig när 

beslut om ej-HLR fattats (McBride & Clark 2006). Flera sjuksköterskor upplevde att de hade 

lättare att acceptera när vården gick in i det terminala skedet jämfört med läkarna som ofta 

upplevde frustration gentemot patienten och familj av att inte kunna bota (Calvin m fl. 2009, 

McBride & Clark 2006, Westphal & McKee 2009). Enligt Hildén m fl. (2004) ansåg många 

sjuksköterskor att den medicinska vården pågick alldeles för länge medan ytterst få upplevde 

att patienterna inte fick medicinsk vård tillräckligt länge. Enligt Bach m fl. (2009) är det 
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fundamentalt i sjuksköterskans roll att vara närvarande, att erbjuda lindring och en 

omvårdande beröring samt att lyssna aktivt till patientens önskemål framför allt i vård i livets 

slutskede oavsett tagna beslut. 

3.2.1 Sjuksköterskor och anhöriga 

Att ta hand om anhöriga till en svårt sjuk patient upplevdes av många sjuksköterskor som en 

viktig del av sin funktion (McBride & Clark 2006, McMillen 2007, Calvin m fl. 2009). 

Sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att förklara det som sker realistiskt och att stötta 

familjen i processen när patienten inte var kurativt behandlingsbar (McBride & Clark 2006). 

Sjuksköterskorna kände att det var deras uppgift att stötta anhöriga och hjälpa dem med 

praktiska behov genom att erbjuda dem möjlighet att stanna hos patienten och underlätta för 

dem (McMillen 2007, Löfmark & Nilstun 2001). Löfmark & Nilstun (2001) påvisade att 

anhöriga uppskattade en nära relation till sjuksköterskor och belyste både dåliga och goda 

exempel där närvaro hos sjuksköterskor som medmänniska framgick. Anhöriga kunde hamna 

i en existentiell kris när de insåg att deras kära kommer att avlida och sjuksköterskor ansåg 

det ingå i omvårdnaden att stötta anhöriga och ge dem tid i sorgen. (Calvin m fl. 2009, 

McMillen 2007, McBride & Clark 2006). Dessutom upplevde många sjuksköterskor att de var 

deras uppgift att slutligen hjälpa anhöriga att släppa taget (Hildén m fl. 2004, Bach m fl. 

2009). 

3.2.2 Emotionella aspekter hos sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor kände en frustration när beslut om ej-HLR fördröjdes av läkaren vilket de 

ansåg resulterade i mer lidande för patienten och att meningslös återupplivning orsakade 

moralisk stress hos sjuksköterskor (McBride & Clark 2006). Upplevelsen av att stå mellan 

patienten och läkaren i ett beslutsfattande kunde framkalla känslor av ensamhet och osäkerhet 

(Calvin m fl. 2009). Sjuksköterskor kände behovet att söka stöd hos andra sjuksköterskor med 

längre erfarenhet och det ansågs som viktigt att öppet tala om sina egna åsikter i 

sjuksköterskegruppen (DeGent m fl. 2006). Enligt McMillen (2007) valde de mer erfarna 

sjuksköterskorna att stötta läkaren i beslut om ej-HLR då de ansåg att ingen människa skulle 

behöva bära det beslutet själv. 

Sjuksköterskor, liksom all annan vårdpersonal, kände rädsla över rättsliga konflikter och 

kunde därför undvika delaktighet i svåra beslut. (Robinson m fl. 2007, Westphal & McKee 
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2009) Detta bekräftar DeGent m fl. (2006) genom att efterlysa tydligare riktlinjer där 

sjuksköterskors delaktighet i beslutsfattandet om ej-HLR förtydligas. 

3.3 Etiska konflikter 

I många av de artiklar som ingick i föreliggande litteraturstudie belystes de etiska konflikterna 

som följer med svåra beslut. Enligt Calvin m fl. (2009) var rollen som advokat för patienten 

och rollen som assistent till läkaren, i detta sammanhang, en framträdande etisk konflikt för 

sjuksköterskor. Detta styrker McBride & Clark (2006) när de beskrev att sjuksköterskor 

upplevde att de slets mellan att värna patientens autonomi och den institutionella moralen. 

Naess (2008) tog upp de etiska svårigheterna som förelåg när lagen och gällande riklinjer 

framhöll patientens autonomi och rätten att få veta med sjuksköterskors vilja att inte skada. 

Vikten av att vara ärlig gentemot patienter och anhöriga i ej-HLR beslut belystes i ett flertal 

av de granskade artiklarna (Bach m fl. 2009, Westpahl & McKee 2009, Hildén m fl. 2004). 

Enligt Bach m fl. (2009) kunde ärlighet skapa ett etiskt dilemma när sjuksköterskor hade en 

önskan att bibehålla hoppet hos patient och anhöriga. Om beslut fattats om att inte informera 

patienten måste det beslutet vila på noggranna etiska överväganden (Naess 2008, McBride & 

Clark 2006). 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Sedan introduktionen av HLR för 50 år sedan har förutsättningarna för att kunna rädda liv 

förändrads avseendevärt. Många av patienterna som vårdas på sjukhus idag är äldre och har 

svåra kroniska sjukdomar och deras utsikter för en lyckad HLR utan följdkomplikationer är 

ofta minimala. Beslut om ej-HLR ska fattas av läkaren men bör föregås av samtal med övrig 

vårdpersonal. Syftet med denna studie var att identifiera sjuksköterskors delaktighet i 

beslutsfattande om ej-HLR, identifiera sjuksköterskors upplevelser i beslutsprocessen samt 

genom granskning redovisa artiklarnas vetenskapliga kvalitet.  

Många sjuksköterskor kände att de var delaktiga i beslutsprocessen men var samtidigt belåtna 

över att inte ha huvudansvaret. Sjuksköterskor ansåg att de borde vara delaktiga eftersom de 

hade den närmaste kontakten med patienten. Sjuksköterskor i norra Europa var i stor 

utsträckning delaktiga i beslutet ej-HLR. Erfarenhet hos sjuksköterskor upplevdes som ett 
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verktyg för att få läkaren att lyssna på deras åsikter. Sjuksköterskor med längre erfarenhet 

ansåg att det var viktigt att stötta läkaren i fattat beslut. Flera studier belyste att sjuksköterskor 

slets mellan patienten och läkaren och att detta kunde leda till en moralisk stress som 

försvårades om läkaren medvetet valde att inte tilldela patienten ej-HLR beslutet. Flera studier 

poängterade att sjuksköterskor ville skydda patienten från onödiga behandlingar och att 

många sjuksköterskor hade lättare att acceptera övergången till palliativ omvårdnad än vad 

läkaren tycktes ha.  

4.2 Resultatdiskussion 

Artiklarna som granskades visade att både läkare och sjuksköterskor upplevde att 

sjuksköterskor var delaktiga när ett beslut fattades om ej-HLR för en patient med dålig 

prognos (Robinson m fl. 2007, Hildén m fl. 2004, Liljedahl m fl. 2005). Benbenishty m fl. 

(2005) kom i sin studie fram till att 96 % av sjuksköterskorna i norra Europa var delaktiga i 

ej-HLR besluten medan Hildén m fl. (2004) kom fram till att endast 46 % av sjuksköterskorna 

upplevde delaktighet. En förklaring till varför resultaten om delaktighet skiljer sig så pass 

mycket i de två studierna kan vara att Benbenishty m fl. (2005) frågat läkare vad de anser och 

Hildén m fl. (2004) frågat sjuksköterskor. Något som talar för att Benbenishtys m fl. (2005) 

resultat stämmer var att även Yaguci m fl. (2005) och Cohen m fl. (2005) hade kommit fram 

till att sjuksköterskors delaktighet i beslut om ej-HLR generellt var högre i Nordeuropa än i 

Sydeuropa och USA. I USA finns dock ett annat rättsystem än Sverige och rädslan för 

rättsliga konsekvenser kan sannolikt ha en inverkan på att inte önska sjuksköterskornas 

delaktighet vilket bekräftas av Robinson m fl. (2007) och Westphal och McKee (2009). I en 

studie av Mello & Jenkinson (1998) skiljde sig amerikanska läkare från sjuksköterskor och 

läkare i England genom att de oftare utförde HLR trots rådande ej-HLR beslut. Rädslan för 

juridiska aspekter kunde bidra med sämre alternativ för patienten och orsakade mer lidande 

(Robinson m fl. 2007, Westphal & McKee 2009). Sjuksköterskor som arbetade vid medicin 

kliniker geriatriska kliniker var i större utsträckning delaktiga i beslutsprocessen om ej-HLR 

än sjuksköterskor inom anestesivården i Sverige (Liljedahl m fl. 2005). En av orsakerna till 

detta kan vara att fler multisjuka äldre patienter vårdades inom medicinska kliniker och att det 

ofta var sjuksköterskor som lyfte fram frågan, samt att de flesta anestesiläkarna enligt 

Liljedahl m fl. (2005) var vana att själva fatta egna beslut när de larmades till övriga 

vårdavdelningarna vid hjärtstopp. Henderson (2005) ansåg att sjuksköterskor i sin 

yrkesutövning måste arbeta utifrån omvårdnad och undvika att falla in i rollen som läkarens 
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assistent. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det är viktigt att sjuksköterskor 

ingår i beslutsprocessen men att det framför allt är i patientomvårdnaden ansvaret ligger och 

att patienten, trots ett beslut om ej-HLR, erbjuds bästa möjliga omvårdnad.  

Upplevelser bland sjuksköterskor som var återkommande i de granskade artiklarna handlade 

om sjuksköterskans känsla av ansvar gentemot patienten, att skydda patienten och 

kommunikationen mellan olika parter. Många gånger framkom att sjuksköterskor upplevde 

sig ha en medlaruppgift och stod i mitten mellan de olika aktörerna. Henderson (2005) ansåg 

att sjuksköterskor skulle agera som en röst för de patienter som inte kunde tala. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie tolkade detta som att sjuksköterskor hade till uppgift att samla in 

information om patientens önskemål och sedan vidarebefordra dem till läkaren. 

Flera studier tydde på att sjuksköterskor i de flesta fall ansåg att den medicinska vården 

pågick för länge. I en Studie av Hildén m fl. (2004) var det endast 1 % av 408 tillfrågade 

sjuksköterskorna som ansåg att den medicinska vården var otillräcklig Artiklarna visade på att 

det var sällsynt förekommande att läkaren och sjuksköterskor inte var överens om ett fattat 

beslut. En äldre studie visade att det var läkaren som i sådant fall ansåg att ej-HLR beslut 

skulle fattas (Eliasson 1997) i jämförelse med mera aktuella studier som talar för att 

sjuksköterskor var den som inledde diskussionen om ej-HLR och upplevde frustration när de 

ansåg att patienten fick lida mer än nödvändigt. 

Sjuksköterskor kände att anhöriga var en viktig del i omvårdnaden för terminalvårdade 

patienter. Många av patienterna som fick beslut om ej-HLR kunde inte själva medverka i 

beslutet (Cohen m fl. 2005) och därför ansåg många sjuksköterskor att deras uppgift var att 

stötta anhöriga genom att hjälpa dem att fatta realistiska beslut (McBride & Clark 2007). 

Enligt svenska riktlinjer bör anhöriga inte tyngas med ansvaret att fatta beslut om ej-HLR 

(Socialstyrelsen 1992). Enligt en svensk studie samtalade läkarna med patienten och/eller 

anhöriga i 24 % av fallen där ej-HLR var aktuellt, men utan att de gav dem det avgörande 

beslutet. Svenska sjuksköterskor ansågs ha ett nära band till patienten och anhöriga i 

jämförelse med tyska sjuksköterskor och det visade sig bland annat i att sjuksköterskor i 

Sverige gärna ville höra anhörigas åsikter inför ett beslutsfattande. Sjuksköterskor från 

Tyskland ansåg däremot att patientens ålder och prognos var mera relevant för att kunna fatta 

rätt beslut (Richter & Eisemann 1999). Tidigare ansåg sjuksköterskor i Sverige att patientens 

ålder var en viktigare aspekt i ett beslutsfattande än under senare år då livskvalitet och 
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patientens egna åsikter tydligare lyfts fram. (Eliasson m fl. 1997). Detta anser författarna till 

föreliggande studie vara en utveckling i rätt riktning. 

Sjuksköterskor upplevde att de slets mellan patientens autonomi och den institutionens moral 

(McBride & Clark 2006). Ärlighet gentemot patienterna och anhöriga i ej-HLR beslut 

upplevdes från sjuksköterskors perspektiv som ett återkommande svårt etiskt dilemma (Bach 

m fl. 2009, Westpahl & McKee 2009, Hildén m fl. 2004). Vissa sjuksköterskor ansåg att 

diskussion inte skulle ske med patienten i vissa fall och om så gjordes skulle det tillges 

patienten i rätt tid (Mello & Jenkinson 1998). Författarna till föreliggande studie ansåg att 

sjuksköterskor bättre kunde avgöra vilka patienter som ska delges beslut än läkarna eftersom 

sjuksköterskor ofta känner patienten bättre. Många patienter kunde inte yttra sina egna åsikter 

om återupplivning och därför anser författarna till föreliggande studie att diskussionen borde 

ske tidigt, innan en eventuell klinisk försämring. HvunKim och Kjervik (2005) ansåg däremot 

att många äldre föredrog att någon fattar beslutet åt dem. Problem uppstod ibland när äldre 

inte fått en ärlig förklaring om konsekvenser av sitt eget beslutsfattande (Adams och Snedden 

2006). 

Många sjuksköterskor ansåg att informationen om ej-HLR skulle undanhållas patienten för att 

undvika svåra känslor (Mello & Jenkinson 1998). Författarna till föreliggande studie tycker 

att sjuksköterskor har en viktig roll i beslutsprocessen med att ha åsikter om och hur patienten 

ska tillges informationen eftersom de ofta arbetar nära patienten. 

Många etiska problem identifierades i beslutsprocessen och Naess (2008) ansåg att en av 

sjuksköterskornas svårigheter var när patientens autonomi och sjuksköterskors vilja att inte 

skada krockade med varandra.  

Enligt riktlinjerna från Socialstyrelsen (1992) framgick det att omvårdnad för patienten inte 

under några som helst omständigheter fick påverkas då medicinsk vård, som inkluderade ej-

HLR, återkallades. Sjuksköterskor borde i sin yrkesstolthet bistå med att vården utformades 

individuellt och humant och att skydda patienten från opersonlig och teknisk vård framför allt 

när vården övergått i palliativt skede (Henderson 2005). McAdam m fl. (2005) ansåg att 

diskussionen om hur fortsatt vård ska planeras borde inledas i samma stund som ej-HLR 

beslut fattats så att inga oklarheter kunde uppstå. En del sjuksköterskor ville inte bli 

involverade i beslutsfattandet kring ej-HLR. Författarna till föreliggande studie anser att det 

ingår i sjuksköterskors profession att vara delaktig i svåra beslut som rör patienter men kan 
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samtidigt förstå att delaktighet ibland vill undvikas. De riktlinjer som ligger till grund för hur 

dessa beslut bör fattas är, enligt författarna, otydliga i sin beskrivning av hur sjuksköterskors 

delaktighet bör se ut och kan därför bidra till att delaktighet undviks.  

4.3 Metod diskussion 

Till föreliggande studie valdes att söka artiklar i Pubmed via Medline samt manuell sökning i 

Vård I Norden. Nuvarande aktuella riktlinjer som är gällande i Sverige söktes via 

Socialstyrelsens och Svenska Läkareförbundets hemsidor. Ej-HLR kunde inte användas i en 

internationell sökning och fick därför ersättas av CPR, DNAR och DNR. En risk med utfallet 

av sökningen kunde vara att DNAR och DNR omfattade flera åtgärder än endast ej-HLR. En 

tolkning för att komma nära ej-HLR beslut kan ha påverkat resultatet och vidgat denna studie 

en aning utifrån syfte och frågeställningar. Antalet svenska, norska och finska artiklar som 

granskats vägde möjligen upp trovärdigheten eftersom norska och finska riktlinjer liknar de 

svenska. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes ut för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar.  

Artiklarna som söktes fick inte vara äldre än 5 år, eftersom äldre artiklar hade minskat 

resultatets trovärdighet. De två artiklarna som var äldre än 5 år söktes manuellt och fick ingå i 

resultatet ändå av anledningen att de var från Norden och därför höjde resultatets relevans i 

Sverige. Artiklar som rörde barn exkluderades eftersom de artiklarna oftast berörde HLR 

inom neonatalvård och fyllde inte syftet med denna studie och hade möjligen ändrat vissa 

delar i resultatet. En svaghet i föreliggande litteraturstudie var att inga artiklar utanför Europa 

eller Nordamerika har används, vilket kan ha påverka resultatet.                                                                         

Läkare och anhöriga förekom i de flesta relevanta artiklarna men inkluderades bara om även 

sjuksköterskor berördes i artikeln vilket inte framgick tydligt enbart genom att läsa titeln och 

abstrakt.   

4.4 Allmän diskussion 

Sedan introduktionen av HLR för 50 år sedan har förutsättningarna för att kunna rädda liv 

förändrads avseendevärt. Många av patienterna som vårdas på sjukhus idag är äldre och har 

svåra kroniska sjukdomar och deras utsikter för en lyckad HLR utan följdkomplikationer är 

minimala (Adams & Snedden 2006). Syftet med föreliggande litteraturstudie var att 

identifiera sjuksköterskors delaktighet när beslut fattas om ej-HLR vid hjärtstopp samt vilka 
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upplevelser som det kunde medföra. Riktlinjer från Socialstyrelsen framhåller en önskan om 

att så väl patienten, anhörig och sjuksköterska ska ingå i beslutsprocessen och att patientens 

autonomi ska beaktas (Socialstyrelsen 1992). Flera studier visade på att sjuksköterskor var 

delaktiga i besluten i någon form men att en önskan fanns om att få vara mera delaktiga 

eftersom det var sjuksköterskan som arbetade närmast patienten.                                                                                        

Sjuksköterskors specifika delaktighet belyses, enligt författarna till föreliggande 

litteraturstudie, inte tillfredställande i nuvarande riktlinjer. Författarna efterlyser tydligare 

riktlinjer samt ytterligare forskning på sjuksköterskors egna åsikter om hur de vill ingå i 

beslutsfattandet om ej-HLR och vad deras involvering ska omfatta i klinisk praxis. 
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Bilaga 1. Riktlinjer angående beslut runt HLR. Framtagna av Svenska Läkaresällskapet. 

Delegationen för medicinsk etik    2000-06-05 

Riktlinjer för beslut angående Hjärt Lungräddning (HLR) 

Vid vård av svårt sjuka patienter i terminalt skede bör man ta ställning till om man ska 
avstå från hjärt-lungräddning eller ej. 
 

Inför beslut bör samtal med patienten ske när så 

är möjligt. 

Många människor kan ha svårt att tala om frågor 

som rör döden. Det krävs stor professionalism för 

att tala om dessa frågor. Genom att i samtalet 

utgå från den aktuella livssituationen kan man 

ofta bilda sig en uppfattning om patientens 

inställning. Detta gäller även barn. I de fall 

patienten ej är vid medvetande bör ett sådant 

samtal föras med anhöriga för att efterhöra 

patientens inställning. 

 

Livstestamente saknar juridisk giltighet. Om 

situationen förändras kan patienten ändra 

uppfattning. 

Inför beslut bör samråd ske med berörd 

vårdpersonal. 

Ansvarig läkare bör inför beslut samråda med 

berörd vårdpersonal. När beslut fattats är det 

viktigt att denna personal informeras om 

ställningstagandet. 

Beslut skall fattas av för patienten ansvarig 

läkare. 

Läkaren bör inför beslutet skaffa sig ett bättre 

beslutsunderlag genom att samråda med annan 

läkare som har god kännedom om patienten. 

Vilka som deltagit i samrådet skall framgå av 

dokumentationen. 

 

Beslutet skall fortlöpande omprövas. 

Beslut om huruvida HLR skall utföras eller ej 

skall dokumenteras och finnas lättillgängligt i 

patientjournalen på för vårdenheten enhetlig 

plats. 

Bakgrundsfakta till ställningstagande skall finnas 

i daganteckning. Det är viktigt att vårdenheten 

har en enhetlig terminologi i frågan. 

Information till och samtal med närstående bör 

ske. 

Om patienten är beslutskompetent krävs dennes 

medgivande inför information till och samtal med 

närstående. 

När beslut om att avstå från HLR fattats skall 

en översyn göras av hur fortsatt vård skall 

bedrivas. 

Den fortsatta behandlingen skall fortlöpande 

omprövas. God omvårdnad skall alltid ges. 

 

Det är viktigt att patient och närstående kan 

känna sig trygga och förvissade om en fortsatt 

god omvårdnad. 
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Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitetsbedömning – Kvantitativa studier 

 

 Fråga Ja Nej 

1. Motsvarar titeln innehållet i studien? Ja Nej 

2. Återger abstractet innehållet i studien? Ja Nej 

3. Beskrivs i introduktionen vald problematik? Ja Nej 

4. Är studiens syfte tydligt formulerat? Ja Nej 

5. Är frågeställningarna tydligt formulerade? Ja Nej 

6. Finns inklusionskriterierna beskrivna och är de relevanta? Ja Nej 

7. Finns exlusionskriterierna beskrivna och är de relevanta? Ja Nej 

8. Är urvalsmetoden beskriven? Ja Nej 

9. Anges storleken på bortfallet? Ja Nej 

10. Anges var studien genomfördes? Ja Nej 

11. Anges när studien genomfördes? Ja Nej 

12. Anges hur datainsamlingen genomfördes? Ja Nej 

13. Finns huvudresultatet beskrivet? Ja Nej 

14. Anges hur data analyserats och bearbetats statistiskt? Ja Nej 

15. Besvaras frågeställningarna? Ja Nej 

16. Finns slutsatser av resultatet beskrivna? Ja Nej 

17. Diskuteras studiens interna validitet? Ja Nej 

18. Diskuteras studiens externa validitet?  Ja Nej 

19. Diskuteras studiens etiska aspekter? Ja Nej 

20. Diskuteras studiens kliniska värde? Ja Nej 
Modifierad version av: Willman, A., Stoltz, B. & Bahtsevani, C. (2006) och Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008) 

 

Svaren omformulerades till %.  

0-35% = Låg kvalité, 36-75% = Medel kvalité, 76-100% = Hög kvalité
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Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitetsbedömning – Kvalitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1. Motsvarar titeln innehållet i studien? Ja Nej 

2. Återger abstractet innehållet i studien? Ja Nej 

3. Beskrivs i introduktionen vald problematik? Ja Nej 

4. Är studiens syfte tydligt formulerat? Ja Nej 

5. Är den kvalitativa metoden beskriven? Ja Nej 

6. Finns inklusionskriterierna beskrivna och är de relevanta? Ja Nej 

7. Finns exlusionskriterierna beskrivna och är de relevanta? Ja Nej 

8. Är urvalsmetoden beskriven? Ja Nej 

9. Är bakgrundsvariablerna på undersökningsgruppen beskrivna? Ja Nej 

10. Anges var studien genomfördes? Ja Nej 

11. Anges när studien genomfördes? Ja Nej 

12. Anges hur datainsamlingen genomfördes? Ja Nej 

13. Är data insamlat systematiskt? Ja Nej 

14. Beskrivs hur data analyserades? Ja Nej 

15. Är resultaten trovärdiga? Ja Nej 

16. Besvaras studiens syfte? Ja Nej 

17. Baskrivs vilka slutsatser som kan dras av resultatet? Ja Nej 

18. Diskuteras studiens trovärdighet? Ja Nej 

19. Diskuteras studiens etiska aspekter? Ja Nej 

20. Diskuteras studiens kliniska värde? Ja Nej 
Modifierad version av: Willman, A., Stoltz, B. & Bahtsevani, C. (2006) och Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008) 

 

Svaren omformulerades till %.  

0-35% = Låg kvalité, 36-75% = Medel kvalité, 76-100% = Hög kvalité 


