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Sammanfattning    
 

Varje år drabbas cirka 3000 människor av hjärtstopp på sjukhus i Sverige. Behandling 

vid ett inträffat hjärtstopp är hjärt- och lungräddning, HLR, vilket innefattar 

bröstkompressioner, inblåsningar och eventuellt defibrillering. Ibland kan det dock bli 

aktuellt för läkare att i förväg fatta beslut om att inte utföra HLR vid ett hjärtstopp. 

Detta kan exempelvis gälla patienter som befinner sig i livets slutskede eller om HLR 

förmodas ge ett dåligt överlevnadsresultat på grund av patientens tillstånd. Två av 

sjuksköterskans uppgifter är att lindra lidande och främja för en värdig död. 

Sjuksköterskan arbetar nära patienten och får därmed en god överblick över patientens 

livskvalitet.  

 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplever oklarheter gällande sin roll i 

beslutsprocessen kring ej HLR. Syftet med detta examensarbete är att belysa 

sjuksköterskors upplevelser och attityder i samband med ej HLR. Examensarbetet är en 

litteraturstudie baserad på åtta artiklar, varav fyra kvalitativa studier och resterande fyra 

kvantitativa studier. Ur analysen framkom två huvudkategorier, Svårigheter i 

beslutsprocessen och Etisk stress samt ett antal tillhörande subkategorier. Resultatet 

visar att sjuksköterskors delaktighet i beslutsprocessen inte är självklar och att det finns 

konflikter mellan sjuksköterske- och läkarprofessionen. Sjuksköterskor ställs inför 

etiska dilemman gällande ej HLR som upplevs framkalla stress, exempelvis huruvida 

patienter bör informeras om ett ej HLR-beslut eller inte. I diskussionen resonerar vi 

kring sjuksköterskors initiativ till diskussion om ej HLR, konflikter mellan 

professionerna samt sjuksköterskors strävan efter att ge patienten en värdig död.  
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INLEDNING 

Motiveringen till val av ämne för denna litteraturstudie är att vi har upplevt oklarheter 

kring ej HLR i vården under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vid ett hjärtstopp 

krävs snabba åtgärder, vilket ställer krav på tydlighet gällande huruvida patienten ska 

återupplivas eller inte. Vi har uppmärksammat bristande kommunikation mellan läkare 

och sjuksköterskor, vilket har skapat problem gällande om åtgärder ska vidtas eller ej 

vid ett hjärtstopp. Därför har vi valt att undersöka sjuksköterskors upplevelser och 

attityder i samband med beslut om ej HLR. 

 

BAKGRUND 

Begreppsdefinition: HLR och ej HLR 

HLR är en nationellt vedertagen förkortning av åtgärden hjärt- och lungräddning i både 

klinisk verksamhet och i teorin, vilket bekräftas av Svenska rådet för hjärt- 

lungräddning (2006). Därför används definitionen HLR i examensarbetet. 

Internationellt används benämningarna resuscitation eller resuscitate som i 

direktöversättning betyder återupplivande respektive återuppliva (Resuscitation, 2011; 

Resuscitate, 2011). 

 

Ej HLR är i examensarbetet liktydigt med beslut om att avstå hjärt- och lungräddning 

och ska läsas som en term. I klinisk verksamhet används även ord som exempelvis 

hjärtkryssad samt hjärtnollad när vårdpersonal kommunicerar med varandra. Enligt 

Sahlgrenska Universitetssjukhus informationsavdelning (2004) skall dock begreppet ej 

HLR användas som formulering i patientjournalen. Engelskans motsvarighet på 

benämningen är Do Not Resuscitate (DNR) samt Do Not Attempt Resuscitation 

(DNAR) (Cox, Wilson, Jones & Fyfe, 2007; Fritz, Fuld, Haydock & Palmer, 2010). 
 

Hjärtstopp 

Hjärtstopp innebär att hjärtats förmåga att pumpa blod inte fungerar. Det vanligaste 

upphovet till hjärtstopp är att det elektriska system som påverkar hjärtmuskeln till 

kontraktion, sammandragning, är satt ur spel. Tillståndet kallas ventrikelflimmer och 

innebär att hjärtats förmak och kamrar kontraheras osynkroniserat och kaosartat. Den 

andra typen av hjärtstopp kallas asystoli, vilket betyder att det inte finns någon elektrisk 

aktivitet i hjärtat alls (Grefberg & Johansson, 2007; Hjärt- lungfonden, 2009). 

 

Enligt Nationellt register för hjärtstopp (2010) drabbas årligen 10 000 människor av 

hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Av de drabbade får 4000 behandling och cirka 400 

överlever. I Nationellt register för hjärtstopps (2010) årsrapport åskådliggörs att antal 

hjärtstopp och antal behandlade patienter som överlever på sjukhus inte är fullständigt 

känt. Dock framgår av rapporten att inträffandet av hjärtstopp på sjukhus där behandling 

har påbörjats bör vara cirka 3000 per år, varav cirka 1000 personer beräknas räddas. 

Inrapporterade siffror från medverkande sjukhus har under en lång tid visat på cirka 15 

% överlevnad. Under senare år har siffror på 30-40 % överlevnad rapporterats in från 

Sahlgrenskas universitetssjukhus. Denna ökning förmodas inte enbart bero på en 

välfungerande organisation utan det menas att siffran för överlevnad blir högre om man 
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noggrant har selekterat ut vilka patienter som bör ges HLR. Den registrering som 

rapporten (Nationellt register för hjärtstopp, 2010) bygger på inkluderar patienter som 

har återupplivats samt försök till återupplivning med HLR. Hjärtlarmsteamet larmas vid 

hjärtstopp som inträffar på sjukhus när det inte finns beslut om ej HLR. Patienter med ej 

HLR-beslut kommer alltså inte att bli behandlade av hjärtlarmsgruppen eller få någon 

HLR och därför inte heller bli registrerade i registret om de dör på grund utav hjärtstopp 

(Nationellt register för hjärtstopp, 2010). 

 

HLR 

Riksdagen ändrade 1988 det då rådande begreppet hjärtdöd till hjärndöd. I dag anses en 

människa vara död först när alla funktioner i hjärnan har slutat att fungera 

(Socialstyrelsen, 2005b). På 1960-talet presenterade Jude, Kouwenhoven och 

Knickerbocker (1961) en studie där de visar att kompressioner av bröstkorgen och 

inblåsningar kan rädda en person som drabbats av hjärtstopp. Judes et al. (1961) 

forskning var starten på vad som idag är modern HLR-teknik. 
 

HLR är en behandling som syftar till att upprätthålla blodcirkulationen i kroppen. 

Behandlingen innefattar 30 bröstkompressioner följt av 2 inblåsningar. Denna 

behandling ska fortgå kontinuerligt (Koster et al., 2010). Det är viktigt att HLR startas 

omedelbart vid ett hjärtstopp för att vidmakthålla blodcirkulation och syresättning. 

Chans till överlevnad hos en person som har drabbats av ett hjärtstopp ökar 2-3 gånger 

om HLR påbörjas omedelbart. På sjukhus defibrilleras patienter som har ett hjärtstopp 

med ventrikelflimmer. Defibrillering innebär att en strömstöt ges över bröstet för att 

häva den kaotiska aktiviteten. Målet med defibrillering är att återfå normal hjärtrytm. 

Det finns en strävan efter att defibrillering ska ske inom 3 minuter efter ett hjärtstopp 

(Svenska rådet för hjärt- lungräddning, 2006).  

 

En idag vanligt förekommande behandling efter HLR är nedkylning (Deakin et al., 

2010), vilket minskar risken för hjärnskador (Grefberg & Johansson, 2007).  

Nedkylning har en nervskyddande funktion på grund av att en lägre kroppstemperatur 

sänker den cerebrala syreomsättningen. Såväl respiratorbehandling som operativa 

ingrepp kan också bli aktuellt efter genomförd HLR (Deakin et al., 2010). 

 

Beslut om att avstå HLR 

Ett beslut om att inte utföra HLR innebär att i förväg ta ställning till att HLR inte ska 

utföras vid ett eventuellt hjärtstopp. Detta ställningstagande bör diskuteras till exempel 

när en patient lider av svår cancer, terminal organsvikt (Sahlgrenska Universitetssjukhus 

informationsavdelning, 2004) eller befinner sig i livets slutskede (Svenska 

läkaresällskapet, 2000; Socialstyrelsen, 1992). Beslut om att inte utföra HLR ska fattas 

av läkare (Lippert, Raffay, Georgiou, Steen & Bossaert, 2010; Socialstyrelsen, 1992), i 

samråd med patienten om denne är kompetent att fatta adekvata beslut (Svenska 

läkaresällskapet, 2000). Vikten av att patienten är delaktig i beslutsprocessen påpekas i 

och med att patienten har rätt att framföra sin önskan gällande ej HLR (Holm & 

Jørgensen, 2001). Om patienten inte är kompetent att fatta adekvata beslut bör läkare 

samråda med patientens närstående för att undersöka patientens inställning till HLR 

(Svenska läkaresällskapet, 2000; Socialstyrelsen, 1992). Socialstyrelsen (1992) 
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rekommenderar även att: ” … ett sådant beslut föregås av en öppen och informativ 

diskussion inom det vårdlag som har ansvar för patienten, och att härvid alla aktuella 

frågeställningar blir belysta.” (s. 16). Beslutet ska omprövas dagligen, eftersom 

patientens allmäntillstånd kan förändras (Svenska läkaresällskapet, 2000). Patientens 

hälsotillstånd, prognos och önskemål är viktiga delar i beslutsprocessen (Holm & 

Jørgensen, 2001). Om läkare bedömer att HLR inte är medicinskt motiverat och ett ej 

HLR-beslut fattats ska god omvårdnad ändå alltid ges (Svenska läkaresällskapet, 2000; 

Socialstyrelsen, 1992).  Palliativ vård ska ges till patienter som lider av allvarlig och 

livshotande sjukdom i syfte att förbättra patientens livskvalitet fram till döden (World 

health center, 2011). Socialstyrelsen (1992) skriver att det finns situationer där 

patientens lidande förlängs på grund av fortsatt behandling, vidare berörs patientens rätt 

till att få behålla sin integritet, värdighet samt att bli behandlad med respekt ända fram 

till livets slut. Sandman (2003) skriver att vårdpersonal möjliggör och tillåter på så vis 

en god och värdig död för patienten. Individuella variationer förekommer gällande vad 

som anses vara en god och värdig död. Olika idéer beskrivs av författaren om vad dessa 

begrepp kan innebära; exempelvis att patienten accepterar döden, att själv få bestämma 

var hon eller han vill dö, att ha en bra livskvalitet fram till döden och att dö utan lidande 

(Sandman, 2003). 

 

Ett beslut om att inte utföra HLR ska finnas lättillgängligt i journalen och vara 

dokumenterat av läkare (Svenska läkaresällskapet, 2000; Socialstyrelsen, 1992). Motiv 

till beslutet ska även finnas dokumenterat och vårdenhetens erkända fackspråk skall 

användas (Svenska läkaresällskapet, 2000). Socialstyrelsen (2011) skriver med stöd i 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Patientdatalagen (SFS 2008:355) att 

syftet med att föra patientjournal framför allt är att medverka till en god och säker vård 

för patienten. Patientsäkerhet innebär att skydda patienten mot skada i vården (SFS 

2010:659). Det är av stor vikt att uppgifter om vilken information som givits till 

patienten finns dokumenterade samt att patientens egen uppfattning och eventuella 

ställningstaganden kring att avstå vård och behandling finns med i journalföringen (SFS 

2010:659). 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Sjuksköterskan bör arbeta för att försöka förstå den unika patientens livssammanhang 

och livsvärld. Livsvärld är ett vårdvetenskapligt begrepp som beskrivs utav Dahlberg 

och Segersten (2010): ”… det sätt varmed vi förstår oss själva, andra och allt annat i 

världen och kan sägas utgöra den hållning varmed vi närmar oss till oss själva, alla 

andra och allt annat i världen.” (s. 128). Det är genom samtal med patienten, eller 

dennes närstående, som sjuksköterskan bildar sig en uppfattning om patientens livsvärld 

(Dahlberg & Segersten, 2010). Det är rimligt att anta att vissa sjukdomstillstånd eller en 

nära förestående död kan leda till att patienten inte längre har möjlighet att 

kommunicera sin vilja och sina önskningar om sitt liv eller sin död. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) finns bestämmelser gällande patientens rätt till integritet 

och självbestämmande, även kallat autonomi (Autonomi, 2009). Lippert et al. (2010) 

poängterar att det i akuta situationer, som exempelvis vid ett hjärtstopp, ofta är svårt att 

applicera principen om autonomi i vårdandet. I Sverige och flera andra länder kan 

människor skriva ett så kallat livstestamente (Riksdagen, 2011; Riksföreningen rätten 
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till en värdig död, 2011). Livstestamentet syftar till att vägleda sjukvårdspersonal i 

beslutsfattande frågor när patienten själv inte har förmåga att framföra sina önskningar.  

I Sverige är livstestamente inte ett juridiskt bindande dokument (Riksföreningen rätten 

till en värdig död, 2011; Svenska läkaresällskapet, 2000). Det finns forskning som visar 

på att användningen av livstestamente är mer komplicerat. Winter, Parks och Diamond 

(2010) har gjort en kvantitativ tvärsnittsstudie som undersöker hur (n=202) äldre 

människor responderar på huruvida de vill bli behandlade med livsuppehållande 

åtgärder beroende på potentiellt inträffad diagnos, varpå svaren varierande. Exempelvis 

ville färre av respondenterna bli återupplivade om de skulle drabbas av smärtsam 

koloncancer som spridit sig till lever än om de fått Alzheimers sjukdom. Från 1990 till 

2011 har nio motioner gällande implementering av livstestamente lämnats in till 

Sveriges regering (Riksdagen, 2011). 

 
Sjuksköterskans uppgift är bland annat att lindra lidande (International Council of 

Nurses, 2006). Wiklund (2003) beskriver lidandet: ”…som den plåga människan 

upplever då hennes helhet hotas eller håller på att upplösas.” (s. 99), hon skriver även 

att: ”Lidandet kan inte lokaliseras till någon speciell dimension utan berör hela 

människan och vår upplevelse av oss själva i världen.” (s. 98). Vårdlidande är den typ 

av lidande människan kan uppleva i kontakten med hälso- och sjukvården. Om 

patientens behov och förväntningar inte kan tillgodoses i vården kan vårdlidande 

uppstå, vilket innebär en kränkning av människans värdighet (Arman & Rehnsfeldt, 

2006). Överlevnadsresultaten för patienter som genomgår HLR är på förhand svåra att 

avgöra. HLR kan ge negativa effekter som endast resulterar i ett förlängt liv och 

döendeprocess, med låg livskvalitet och ökat lidande (Sahlgrenska Universitetssjukhus 

informationsavdelning, 2004). Livskvalitet är ett begrepp som används flitigt i klinisk 

verksamhet när begreppet ej HLR diskuteras mellan sjukvårdspersonal. Livskvalitet rör 

såväl yttre som inre betingelser, det vill säga alltifrån mätbara objektiva data och vilka 

effekter dessa anses innebära för individen, till individens egna upplevelser eller 

personliga bedömningar av sin situation. Det finns en osäkerhet kring huruvida 

begreppet verkligen mäter det man avser att mäta (Livskvalitet, 2011). Forskning visar 

att sjuksköterskan redogör för observationer gällande patientens livskvalitet, om 

begreppet ej HLR diskuteras mellan läkare och sjuksköterska (Jepson, 2003). Icke 

skada-principen är en grundregel för all behandling inom sjukvården, dock medför ofta 

behandlingar risker för att patienten skall skadas och riskerna måste därför ställas mot 

beräknad nytta (Socialstyrelsen, 1992).  

 

Information och patientens delaktighet 

Patienten ska få information på ett individuellt anpassat sätt om sitt hälsotillstånd och 

om vilken eller vilka behandlingar som finns tillgängliga (SFS 1982:763; SFS 

2010:659; Socialstyrelsen, 2011). I socialstyrelsens (2005a) kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor tydliggörs sjuksköterskans arbetsområden utifrån en 

helhetssyn samt det etiska förhållningssätt som har sin prägel på sjuksköterskans alla 

kompetensområden. Sjuksköterskan ska ha kompetens att samtala med patienten på ett 

sätt som främjar optimal delaktighet för dennes vård och behandling samt försäkra sig 

om att patienten har förstått den information som givits. Detta ansvar gäller även de 

patienter som själva inte kan uttrycka sina behov av information. Wiklund (2003) 

beskriver att det är i mötet mellan sjuksköterska och patient som en god vårdrelation 
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kan uppstå, vilken är viktig för att vården ska bli så bra som möjligt. Wiklund (2003) 

beskriver vidare att vårdrelation är det förhållande som finns mellan patient  

och vårdare, där vårdandet sker. En vårdrelation kännetecknas av respekt och tillit 

mellan dessa två parter där patienten ges möjlighet att uttrycka sina behov. 

 

Enligt sjuksköterskors etiska kod (2006) (Eng. The code of ethics for nurses), utgiven 

av International Council of Nurses (ICN) och Svensk sjuksköterskeförening (SSF), bör 

sjuksköterskan ta ansvar för att patienten ska få information och att förutsättningar ges 

som kan leda till samtycke för vård och behandling. I en kvantitativ studie av Gorton, 

Jayanthi, Lepping och Scriven (2007) undersöktes patienters attityder gällande ej HLR. 

Resultatet visade att 78 % av deltagande patienter (n=339) önskade att bli rådfrågade 

gällande ej HLR-beslut, 90 % ansåg att en diskussion om ej HLR inte skulle uppfattas 

stötande för dem. Vidare svarade 87 % av deltagande patienter att de önskade 

delaktighet från deras närstående i beslutsfattandet om de själva inte skulle klara av att 

fatta beslutet eller blev svårt sjuka. 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) finns bestämmelser gällande patientens rätt 

till självbestämmande, autonomi. Vården ska fungera på ett sätt som främjar samråd 

med patienten för att stödja dennes delaktighet gällande sin vård och behandling. Läkare 

får som regel inte fatta beslut om att genomföra behandling som patienten motsätter sig. 

Samtidigt får inte patienten hamna i en situation där hon eller han inte har tillräckligt 

med kunskap för att kunna fatta ett eget beslut. Det är därför hälso- och 

sjukvårdspersonalens ansvar att förse patienten med information om vilka konsekvenser 

som olika behandlingsalternativ kan leda till och där till även vägleda patienten 

(Socialstyrelsen, 2011). Delaktighet är till stor del förenad med beslutskompetens, som 

anses vara hög eller låg beroende på patientens tillstånd. Medvetslöshet, 

demenssjukdom eller utvecklingsstörning är exempel på tillstånd som kan sägas ge låg 

beslutskompetens (Socialstyrelsen, 2011). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Beroende på sjukdomstillstånd är HLR inte alltid lämpligt. Svår sjukdom, patientens 

egna önskningar och en oundviklig nära död kan vara anledningar till att läkare fattar 

beslut om att HLR inte ska påbörjas vid ett eventuellt hjärtstopp.  

 

Det bör finnas klar och tydlig dokumentation om huruvida HLR ska utföras eller ej. 

Tidigare forskning visar dock att tydlig dokumentation inte alltid finns tillgänglig i 

patientjournaler. I praktiken ger läkare ofta muntliga ordinationer till sjuksköterskor om 

ej HLR innan skriftlig dokumentation finns. Oklar dokumentation och bristande 

kommunikation mellan professionerna kan medföra problem för sjuksköterskors 

handlande vid hjärtstopp.  

 

Bristande riktlinjer kring ej HLR är en risk för patienten eftersom det är vetenskapligt 

bevisat att snabba åtgärder är avgörande för patientens chans till överlevnad vid ett 

hjärtstopp. Likaså kan uteblivet beslut om ej HLR leda att HLR påbörjas på patienter 

som egentligen borde givits möjlighet till en god och värdig död. Denna litteraturstudie 

avser att söka och sammanställa kunskap om hur sjuksköterskor upplever sin roll i 
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beslutsprocessen samt identifiera sjuksköterskors attityder och upplevelser kring ej 

HLR. 

 

SYFTE 

Syftet med examensarbetet är att belysa sjuksköterskors upplevelser och attityder i 

samband med ej HLR. 

 

METOD 

För att besvara syftet har litteraturstudie valts som metod. Litteraturstudie avser att 

skapa en överblick över kunskapsläget kring ett valt ämne och kan bygga på både 

kvalitativt och kvantitativt material (Friberg, 2006). Fribergs (2006) och Axelssons 

(2008) beskrivningar för litteraturstudie användes som referenser till vald metod.   

 

Datainsamling 

Första steget i vår forskningsprocess var att identifiera vad som skulle utforskas. 

Därefter genomfördes en övergripande sökning för att skapa en helhetssyn över vilken 

typ av litteratur som fanns inom valt område. Sedan gjordes en begränsning av 

sökområde och ett urval av lämpliga artiklar genomfördes. I den inledande 

litteratursökningen bekantade sig författarna med databaserna Cinahl, MedLine och 

PubMed. Så kallade Sam-sökningar gjordes även via Högskolan i Borås hemsida för att 

anlägga ett helikopterperspektiv över valt ämnesområde.  Olika sökord prövades för att 

identifiera relevanta träffar till ämnet ej HLR. Sökningen visade att det fanns forskning 

inom valt område. Till den systematiska sökningen valdes specifika sökord ut, 

relaterade till studiens syfte. Dessa sökord var nurses, experience, nurses experience, 

resuscitation orders, end-of-life, decision making, do not attampt resuscitation och 

CPR. Sökorden kombinerades på olika sätt med hjälp av databasernas AND-funktion. 

Inklusions- och exklusionskriterier bestämdes sedan. Artiklar som handlade om 

sjuksköterskors upplevelser och attityder i samband med ej HLR inom sjukhusvård för 

vuxna och äldre inkluderades. Artiklarna skulle även vara publicerade mellan år 2000-

2010, innehålla abstrakt samt vara granskade, peer-reviewed. De träffar som omnämnde 

neonatal, preoperativ vård, hemsjukvård och graviditet exkluderades. Sökresultat på 

mindre än 50 träffar eftersträvades. Artiklar vars titlar var relevanta för uppsatsens syfte 

undersöktes genom att läsa dess abstrakt samt genom snabbläsning av hela artikeln. 

Resultatet efter den systematiska sökningen utföll på 15 artiklar, varav sex kvalitativa 

och åtta kvantitativa.  

 

Dataanalys 

Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2006) modell (se bilaga 1). Under 

granskning och översiktssammanställning (se bilaga 2) framkom det att urvalet av 

kvalitativa artiklar inte enbart berörde beslut om ej HLR utan innefattande även 

forskning om sjuksköterskans roll vid beslut om att avstå eller avsluta livsuppehållande 

behandling. En ny sökning gjordes för att kontrollera om det fanns fler kvalitativa 

artiklar om ej HLR vilket inte gav något resultat. Exklusion av dessa artiklar skulle 

innebära en minskning av antalet kvalitativa artiklar och en ojämn fördelning mellan 
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kvalitativa och kvantitativa artiklar vilket inte var önskvärt. Efter avslutad granskning 

hade sju av de 15 artiklarna exkluderats på grund av bristande vetenskaplig kvalitet eller 

för att de inte motsvarade studiens syfte. Därefter återstod fyra kvantitativa och fyra 

kvalitativa relevanta artiklar som datamaterial för uppsatsen.  

 

Dataanalysen är utförd enligt Axelssons (2008) beskrivning av litteraturstudier. Första 

steget var att noggrant läsa igenom artiklarna flera gånger, anteckningar fördes även 

under genomgång. Detta för att skapa en bredare uppfattning gällande materialet. En 

översikt över valda artiklar sammanställdes för att underlätta analysen. Därefter lästes 

artiklarna ytterligare en gång med fokus på att urskilja likheter och skillnader ur 

artiklarnas resultat. Resultat från varje enskild artikel granskades med avseende på 

nyckelfynden och som svarade på examensarbetets syfte. Subkategorier och 

huvudkategorier identifierades ur hela materialet. Med hjälp av färgpennor markerades 

var i artiklarnas resultat subkategorierna och huvudkategorierna identifierats, detta för 

att skapa en tydlig struktur i materialet.  

 

RESULTAT 

Tabell 1. Översikt över subkategorier och huvudkategorier, sjuksköterskans upplevelser 

och attityder i samband med ej HLR. 

Subkategorier Huvudkategorier 

Att bjuda in till dialog Svårigheter i beslutsprocessen 

Sjuksköterskors delaktighet 

Att ta patientens parti 

Konflikt mellan professionerna 

Kännedom om riktlinjer och 

dokumentation 

Patienten har rätt till information Etisk stress 

Föreställningar om en god död 

Värdegrundskonflikter 

Närståendes delaktighet 

 

Svårigheter i beslutsprocessen 

Att bjuda in till dialog 

Robinson, Cupples och Corrigan (2007) genomförde en kvalitativ intervjustudie med 

sjuksköterskor (n=7) som arbetade på en akutvårdsavdelning. Resultatet tyder på att 

sjuksköterskor ofta initierar samtal beträffande beslut om ej HLR. I likhet med 

Robinson et al. (2007) presenterar även McMillen (2007) en intervjustudie med 

sjuksköterskor (n=8) som arbetade på en intensivvårdsavdelning. Även denna studie 

visar att sjuksköterskor upplever att det är de som tar initiativet till diskussion gällande 

beslut om ej HLR.  
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69 % av deltagande intensivvårdssjuksköterskor (n=176) i en kvantitativ studie av Næss 

(2009) anser också att de står för initiativet till diskussion om ej HLR. Robinson et al. 

(2007) visar att sjuksköterskor upplever en känsla av frustration, eftersom de anser att 

läkare inte alltid är kapabla till att ta initiativet till diskussion. En sjuksköterska i studien 

beskriver: ”It is the nurses who take the lead on it, very seldom do the doctors mention 

resuscitation unless we bring it up to them……it is the nurses who bring it up all the 

time, isn´t it?” (Robinson et al., 2007, s. 307). 

 

I en kvantitativ studie presenterad av De Gendt et al. (2007) undersöks sjuksköterskors 

(n=81) delaktighet i beslutsprocessen gällande ej HLR på en akutgeriatrisk 

vårdavdelning. Studiens resultat visar att 74,7 % av sjuksköterskorna är delaktiga i 

beslutsprocessen. Till skillnad från 1/3 av deltagande sjuksköterskor (n=408) i en 

enkätstudie genomförd av Hildén, Louhiala, Honkasalo och Palo (2004) med syfte att 

undersöka sjuksköterskors attityder kring beslut gällande vård i livets slut. 

 

Sjuksköterskorna i Hildéns et al. (2004) studie upplever att de vill vara mer delaktiga i 

beslutsprocessen, i likhet med Robinson et al. (2007), samt Costello (2002) uttrycks en 

vilja av att vara mer delaktig. Sjuksköterskor anser att de bör ha större medverkan i 

beslutsprocessen om fortsatt eller om att avstå livsuppehållande behandling med 

motiveringen att de arbetar nära och spenderar mest tid tillsammans med patienten 

(McMillen, 2007). Men även på grund av att sjuksköterskor har mer information 

gällande patientens situation, vilket framhålls i en kvalitativ studie av Halcomb, Daly, 

Jackson och Davidson (2004) som syftar till att undersöka intensivvårdssjuksköterskors 

(n=10) upplevelser av att fortsätta eller avstå livsuppehållande behandling. McMillen 

(2007) framhåller också att sjuksköterskor besitter viktig information om patienter som 

kan vara av värde i beslutsprocessen. 

 

Sjuksköterskors delaktighet 

De Gendt et al. (2007) rapporterar att det finns blandade attityder hos sjuksköterskor 

gällande nivån av delaktighet i beslutsprocessen. Av deltagande sjuksköterskor anser 

26,9 % att de är mycket delaktiga i beslutsprocessen, medan 44,9 % svarar att de är 

måttligt delaktiga och resterande 28,2 % svarar att de i hög grad är utanför 

beslutsprocessen. Hildén et al. (2004) visar att 2/3 av deltagande sjuksköterskor 

upplever att deras åsikter inkluderas i beslutsprocessen och resterande 1/3 av 

sjuksköterskorna önskar att vara mer delaktiga. McMillen (2007) visar att den 

yrkeserfarenhet som sjuksköterskor har tycks påverka hur mycket läkare bryr sig om 

deras åsikter i beslutsprocessen. En sjuksköterska i studien uttrycker: ”It depends if they 

recognise you. The longer you´ve been there the more they value your opinon.” 

(McMillen, 2007, s. 254). Robinson et al. (2007) beskriver att sjuksköterskor vill ha en 

större roll i beslutsprocessen, samtidigt som de vill att ansvaret för beslutsfattandet ska 

ligga hos läkaren. Halcomb et al. (2004) framhåller att deltagande sjuksköterskor vill att 

läkaren ska ha en ledande roll i beslutsprocessen.   

 

Att ta patientens parti 

Samtliga kvalitativa artiklar i denna uppsats (Costello, 2002; Halcomb et al., 2004; 

McMillen, 2007; Robinson et al., 2007) visar att sjuksköterskor känner en plikt över att 
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skydda patientens säkerhet och att arbeta för att öka patientens rätt till delaktighet i 

beslutsprocesser gällande vård och behandling. Denna plikt omnämns som att vara 

patientens advokat av såväl deltagande sjuksköterskor som av författarna till studierna 

(Costello, 2002; Halcomb et al., 2004; McMillen, 2007; Robinson et al., 2007). 

 

McMillen (2007) beskriver att intensivvårdssjuksköterskor upplever att det är deras 

plikt att skydda patientens säkerhet och juridiska ställning för att försäkra sig om att rätt 

beslut fattas. Att kommunicera med patientens närstående, om en patient själv inte har 

förmåga att föra sin egen talan beskrivs också som ett sätt att vara patientens advokat. 

Robinson et al. (2007) menar att det verkar vara sjuksköterskans holistiska och 

patientcentrerade syn som ligger till grund för att sjuksköterskor tar rollen som, enligt 

författarna till studien benämns, patientens advokat. Costello (2002) visar emellertid på 

svårigheter som kan uppstå för sjuksköterskan när hon vill skydda patient och 

närstående från förlängt lidande. En sjuksköterska i studien beskriver: ”There have been 

times on this ward when I really wanted the patient to die quickly for their own good 

and for the relatives, I wanted the DNR order because it would have been a tragedy to 

have prolonged the suffering of that family.” (Costello, 2002, s. 495).  

 

Westphals och McKees (2009) kvantitativa studie visar att 91 % av deltagande (n=43) 

intensivvårdssjuksköterskor tar patientens parti, om det finns skilda önskningar mellan 

patientens livstestamente och närståendes önskningar. Hildéns et al. (2004) rapporterar 

att 96 % av deltagande (n=408) sjuksköterskor anser att livstestamentet villkorslöst bör 

respekteras när ett sådant dokument finns upprättat, vilket samstämmer med Westphals 

och McKees (2009) resultat.  

 

Konflikt mellan professionerna 

Sjuksköterskor i studien av Robinson et al. (2007) anser att det finns en rådande hierarki 

som skapar svårigheter när det gäller kommunikation bland personal, i likhet med 

McMillen (2007) som visar att nyutbildade sjuksköterskor knappt vågar prata i närhet 

av läkare. Även Halcomb et al. (2004) diskuterar hierarki inom vården som en 

avgörande faktor för sjuksköterskors delaktighet. Deltagande sjuksköterskor upplever 

även att deras roll samt förväntningar på dem ständigt förändras, vilket leder till att 

spänningar och konflikter kan uppstå. Robinson et al. (2007) visar att sjuksköterskor 

upplever konflikter mellan professionerna, i likhet med 60 deltagande sjuksköterskor i 

studien av Hildén et al. (2007). Halcomb et al. (2004) beskriver att sjuksköterskor ofta 

upplever konflikter i beslutsprocessen, samt att de ofta är missnöjda med läkares beslut 

gällande att fortsätta eller att avstå behandling. En sjuksköterska uttrycker:”Both the 

doctors and the nurses know full well that, that this person´s outcome is going to be 

very poor and yet the doctors still persist with you know active treatment.” (Halcomb et 

al., 2004, s. 217). Det framkommer även att sjuksköterskor upplever att de inte 

inkluderas i beslutsprocessen och att de lämnas ensamma efter att beslut tagits för att ta 

hand om patienten i livets slut. Bland sjuksköterskor finns en önskan att läkare ska vara 

mer delaktiga, ända fram till patientens död (Halcomb et al., 2004). 
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Kännedom om riktlinjer och dokumentation 

Næss (2009) rapporterar att 53 % av deltagande sjuksköterskor inte är medvetna om 

huruvida det finns några riktlinjer gällande beslut om ej HLR på deras avdelning. Även 

Robinsons et al. (2007) visar att förståelsen kring de lokala riktlinjerna för HLR är dålig 

hos sjuksköterskor och att det är svårt att överföra dessa i praktiken, vilket uppenbaras 

genom att HLR har utförts på döende patienter. En deltagande sjuksköterska beskriver: 

”If it hasn´t been discussed and the patient is terminally ill, you are sort of half 

resuscitating, if you know what I mean.” (Robinson et al., 2007, s. 307). De Gendts et 

al. (2007) resultat visar också på hur oklarheter kring ej HLR kan arta sig i praktiken. 

Studien visar att HLR ibland har påbörjats vid tillfällen där ett ej HLR-beslut funnits. 

Hildén et al. (2004) visar vidare att 85 av de deltagande sjuksköterskorna anser att det är 

brist på allmänna riktlinjer gällande beslut om ej HLR.  

 

De Gendt et al. (2007) resultat visar att sjuksköterskor alltid rapporterar vidare ett ej 

HLR-beslut till andra sjuksköterskor, både muntligt och skriftligt. Studien visar även att 

86,1 % av sjuksköterskorna anser att ett beslut om ej HLR rapporteras vidare via 

dokumentation i patientjournal. Enligt Hildén et al. (2004) kan dokumentation av ett ej 

HLR-beslut ske på olika sätt, antigen via symboler såsom ett rött hjärta eller genom att 

ej HLR står skrivet i patientjournalen. Endast en femtedel av de deltagande 

sjuksköterskorna i Hildéns et al. (2004) studie svarar att beslut om ej HLR är 

dokumenterat tillsammans med en motivation bakom beslutet. 

 

Etisk stress 

Patienten har rätt till information 

Det finns skillnader inom och mellan studierna gällande huruvida sjuksköterskor tycker 

att patienten bör få information och vara delaktig i beslutsprocessen kring ej HLR, och 

hur de anser att det faktiskt är i verkligheten (Hildén et al., 2004; Næss, 2008; Robinson 

et al. 2007). I en kvantitativ webbaserad enkätundersökning med sjuksköterskor inom 

hjärtintensivvården visas att 74 % av sjuksköterskorna anser att mentalt kompetenta 

patienter bör informeras om att ett ej HLR-beslut tagits (Næss, 2008). Studien 

rapporterar även att 16 % är av den åsikten att information om ett ej HLR-beslut kan 

undanhållas för mentalt kompetenta patienter medan 56 % svarar nej och 28 % är 

osäkra i frågan. När det gäller medvetslösa patienter rapporteras att 93 % anser att 

patientens närstående bör informeras om ej HLR-beslut.  

 

Næss (2008) uppmanade också deltagande sjuksköterskor att minnas sin senaste patient 

med ett ej HLR-beslut varpå det visas att 23 % av dessa patienter ansågs ha haft 

förmåga att delta i beslutsprocessen. På frågan om beslutet har diskuterats med 

patienten svarar 19 % av deltagarna att så var fallet, 70 % anger att beslutet har 

diskuterats med patientens anhöriga. Enligt Robinson et al. (2007) berättar samtliga 

deltagare att de och läkare prioriterar att prata med patientens närstående hellre än 

patienten innan dokumentation om ett ej HLR-beslut författas: ”Not very often would 

the patient be involved, it is usually relatives, doctors, nurse” (s. 308).  

 

Hildén et al. (2004) rapporterar att 55 % av samtliga deltagande sjuksköterskor anser att 

beslut om ej HLR alltid eller oftast diskuteras med patienter som har förmåga att 
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kommunicera och förstå. Resterande 45 % svarar att detta sker ibland eller aldrig. I 

Næss (2008) studie svarar sjuksköterskor på hur de generellt sett anser att patienter är 

delaktiga innan ett ej HLR-beslut fattas, på en likert-skala svarar 51 % av deltagarna 

inte alls eller i låg utsträckning, vilket liknar resultatet från Hildén et al. (2004). Næss 

(2008) undersökning visar att 40 % av sjuksköterskorna generellt sett anser att ej HLR-

beslut fattas utan att patienter får information i hög eller relativt hög utsträckning. I en 

studie av Westpahl och McKee (2009) verkar deltagande (n=43) 

intensivvårdssjuksköterskor ha en signifikant högre ambition att diskutera ej HLR med 

patienten eller dennes närstående direkt eller strax efter att de anländer till avdelningen 

än läkare som deltog i samma studie. 

 

Föreställningar om en god död 

Deltagande sjuksköterskor i studien av Costello (2002) lyfter fram en rad olika etiska 

problem som de upplever i samband med ej HLR. Samtliga deltagare drar parallell 

mellan HLR och patientens livskvalitet. Flera sjuksköterskor är av den åsikt att ett 

hjärtstopp kan ses som en välsignelse för patienter som inte har någon livskvalitet eller 

som har kort tid kvar att leva. En av sjuksköterskorna exemplifierar detta: ”I don´t think 

it´s right to resuscitate someone who has a spinal cord lesion and is going to die soon 

anyway it´s just not right.” (s. 495). Studien visar att återupplivning och 

livsuppehållande behandling för vissa patienter innebär tveksamheter ur etisk synvinkel: 

”The view was expressed that it was immoral to keep patients alive only to suffer.” (s. 

495). Sjuksköterskorna i studien använder i flera sammanhang formuleringarna en 

naturlig död eller en bra död, men det är oklart vad som egentligen menas med dessa. 

Dock beskriver flertalet deltagare livskvalitet innan döden samt omständigheter och 

tidpunkt för döden som betydelsefulla delar för vad som kan uppfattas som en bra död. 

Ur intervjuerna i Halcombs et al. (2004) studie framkommer det att alla deltagare 

uttrycker en hög grad av oro över palliativa patienters fysiska välmående, som 

exempelvis smärtupplevelse. Sjuksköterskorna i studien beskriver värdighet som ett 

eftersträvansvärt mål i döendeprocessen för sina patienter. När sjuksköterskorna anser 

att de kan ge lämplig palliativ vård till sina patienter infinner sig emellertid en känsla av 

att vara till freds och nöjd. De gånger sjuksköterskorna minns att behandling avståtts på 

ett lämpligt sätt upplever de tillfredsställelse, därför att de har haft möjlighet att ge 

patienten en värdig död. 

 

Värdegrundskonflikter 

Flera olika typer av etiska dilemman framkommer ur studierna. Sjuksköterskorna som 

deltog i studien av Robinson et al. (2007) är överens om att alla patienter inte skulle må 

bra av att få frågor om eventuell HLR. Deltagarna beskriver att diskussion med patienter 

om ej HLR förmodligen kan orsaka vissa patienter lidande och att de mycket väl kan 

missuppfatta varför ett ej HLR-beslut har tagits. Den etiska aspekt som betonas mest i 

Halcombs et al. (2004) studie är när icke skada-principen inte kan upprätthållas. Vård 

och behandling kan vara betungande för patienten och anses orsaka onödigt lidande för 

patienten och dennes närstående. Deltagarna anser att de närstående potentiellt kan 

skadas när de ser sin nära lida och att utdragna beslutsfattande processer om avslutande 

eller avståndstagande till behandlingar kan ge dem falska förhoppningar.  
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I McMillens (2007) studie intervjuades sjuksköterskor med olika lång yrkeserfarenhet. 

Både nyutbildade och mer erfarna sjuksköterskor menar att erfarenhet spelar en stor roll 

för sjuksköterskans egna välmående vid svåra beslutsfattanden om att avstå eller avsluta 

livsuppehållande behandling: ”It seemed that senior nurses who had more experience of 

these situations were more confortable with the actual stopping of treatment whereas 

the junior nurses still had a fear that they were accelerating death.” (s. 256).  

 

I Hildéns et al. (2004) enkätundersökning hade deltagarna möjlighet att i tomma fält 

lägga till fria kommentarer till sina svar. I dessa fält framkommer det att patienter med 

ett ej HLR-beslut ibland får sämre basal vård än andra patienter.  

 

Næss (2008) bad responderande sjuksköterskor minnas sin senaste patient med ett ej 

HLR-beslut och frågade dem om de tyckte att det beslutet var etiskt rättfärdigat, varpå 

90 % av sjuksköterskorna svarar ja. 

 

Närståendes delaktighet 

Halcomb et al. (2004) åskådliggör på vilket sätt närstående görs delaktiga i 

beslutsfattande processer. Några sjuksköterskor i studien menar att sjukvården lägger ett 

för stort ansvar på närstående genom att överinvolvera dem i beslutsprocessen, något 

som kan skapa lidande för närstående på både kort och lång sikt. Närstående kan 

uppleva att det är de som fattar det avgörande beslutet om patientens liv eller död. 

Sjuksköterskorna som deltog i Hildéns et al. (2004) studie ombads markera vilka 

problem de associerade till gällande beslutstagandet om ej HLR. Cirka 44 % markerade 

osäkerhet kring tillräcklig grund för att utfärda ett ej HLR-beslut och cirka 56 % 

betonade att konflikt med anhöriga som ett problem. Westphal och McKee (2009) visar 

att patientens familjedynamik påverkar 47 % av deltagande sjuksköterskor i deras beslut 

om att ta upp beslut om ej HLR för diskussion eller inte, vilket kan relateras till Hildéns 

et al. (2004) resultat. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att skapa en översikt över tidigare forskning som 

rör sjuksköterskors upplevelser och attityder i samband med ej HLR. De databaser som 

användes under litteratursökningen var Cinahl, MedLine och PubMed. Under den 

inledande litteratursökningen sökte författarna med ett brett perspektiv, vilket gav 

upplevelsen av att det fanns tillräckligt med kvalitativa och kvantitativa artiklar som 

svarade mot valt ämne. Vid den egentliga litteratursökningen upptäcktes dock att det var 

en snedfördelning mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar, där kvantitativa artiklar 

stod för majoriteten av träffarna. Den inledande sökningen borde därför ha genomförts 

än mer noggrant. Det hade varit intressant att göra en uppsats som endast bygger på 

kvalitativ forskning gällande sjuksköterskors upplevelser i samband med ej HLR, men 

det är ännu inte möjligt på grund av bristen på kvalitativa studier. 

 

Flera av de kvalitativa artiklarna som hittades berörde inte enbart ej HLR utan även 

sjuksköterskors roll i vården när livsuppehållande behandling avstås eller avslutas. Nya 

sökningar gjordes för att finna kvalitativa artiklar gällande enbart ej HLR, vilket inte 
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gav något resultat. Det rådande forskningsläget tvingade författarna till examensarbetet 

att reflektera över vad livsuppehållande behandling innefattar. Författarna ansåg att det 

var möjligt att dra paralleller mellan ej HLR och att avstå livsuppehållande behandling, 

men ansåg att avslutande av livsuppehållande behandling gällde något annat. Två 

kvalitativa artiklar i denna uppsats berör därför ämnet att avstå livsuppehållande 

behandling. Den egentliga litteratursökningen resulterade i fyra kvalitativa och fyra 

kvantitativa artiklar, vilket upplevdes lämpligt för en uppsats på kandidatnivå. 

Författarna har under analysarbetet varit noggranna med att skilja kvalitativa fynd från 

kvantitativa fynd på grund av medvetenhet över skillnaden mellan kvalitativ och 

kvantitativ data. 

 

Under litteratursökningen påträffades inga svenska studier som berörde sjuksköterskors 

roll i samband med ej HLR. De artiklar som valdes var från Finland, Norge, Nordirland, 

USA, England, Belgien och Australien. I dessa länder råder ett västerländskt synsätt 

som kan liknas vid Sveriges, detta har med stor sannolikhet påverkat resultatet. En 

inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2000-2010 för att 

belysa den senaste forskningen inom området. I somliga artiklar som valdes var 

deltagarnas ålder, kön, etnicitet och/eller yrkeserfarenhet specificerat. Dessa variabler 

kan förmodas vara av betydelse. 

 

Valda artiklar granskades enligt Fribergs (2006) mall (se bilaga 1). Författarna ansåg att 

mallen var ett hjälpsamt verktyg i arbetet för att styrka studiernas tillförlitlighet och 

giltighet. En översikt sammanställdes över valda artiklar, detta förenklade 

uppsatsskrivandet på grund av att det var möjligt att enkelt överblicka artiklarnas 

innehåll. Analysarbetet genomfördes enligt Axelssons (2008) metod. Författarna 

upplevde svårigheter i samband med att identifiera och formulera nya, egna, kategorier 

ur materialet. När dessa väl framarbetats användes färgpennor för att tydliggöra var i 

texterna kategorierna kunde urskiljas vilket var mycket bra. En annan svårighet var att 

formulera benämningar på de nya kategorierna. Handledningstillfällena har varit till god 

hjälp för att komma igenom ovanstående svårigheter.   

 

Resultatdiskussion 
 

Vi anser att vårt resultat ger svar på uppsatsens syfte: Sjuksköterskors upplevelser och 

attityder i samband med ej HLR. Resultatet visar att det finns svårigheter kring 

beslutsprocessen gällande ej HLR och att sjuksköterskor upplever olika typer av etisk 

stress. 

 

Under uppsatsarbetet har vi stött på fakta som överraskat oss och fångat vårt intresse. 

Några fynd vi fann intressanta var: 

 

 Att sjuksköterskor ofta stod för initiativtagandet till diskussion om ej HLR. 

 Konflikter mellan professionerna. 

 Sjuksköterskors strävan efter att ge patienten en värdig död. 

 

Examensarbetets resultat visar att sjuksköterskor upplever att de ofta står för initiativet 

till diskussion om ej HLR, vilket skapar frustration hos dem. Att sjuksköterskor tar det 

första initiativet kanske möjligen kan förklaras genom att sjuksköterskor arbetar 
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närmast och tillbringar mest tid tillsammans med patienten, i jämförelse med läkare. 

Sjuksköterskor har därmed möjlighet att skapa en god vårdrelation där patienten har 

möjlighet att uttrycka sina behov, vilket kan ge sjuksköterskor en bättre bild av 

patientens livskvalitet och livsvärld. Vi anser att det är det största skälet till varför 

sjuksköterskor ska ha en given roll i diskussionen som bör föregå beslutsfattandet om ej 

HLR. Resultatet visar att sjuksköterskor önskar större delaktighet, men att de ändå vill 

att läkare ska ha en ledande roll samt ansvar för beslutet. Det är läkare som har det 

medicinska ansvaret och är den som kan göra bedömningar kring hur 

överlevnadsresultatet kan arta sig för varje patient. Vi anser dock att sjuksköterskor bör 

vara delaktiga i processen fram tills beslut är taget.  

 

En gemensam diskussion gällande ej HLR borde föras mellan professionerna, detta för 

att både läkare och sjuksköterskor besitter olika typer av kompetens som är av värde att 

ta hänsyn till i processen. En svårighet för sjuksköterskor i beslutsprocessen är att de 

inte har någon klar roll gällande uppgift eller ansvar. Resultatet visar att det finns en 

rådande hierarki inom sjukvården som försvårar kommunikationen mellan 

professionerna, vilket verifieras av Malloy, et al. (2009). Examensarbetets resultat visar 

även att sjuksköterskor ofta är missnöjda med läkares beslut gällande att fortsätta eller 

avstå livsuppehållande behandling. En gemensam diskussion genom hela 

beslutsprocessen skulle möjligen kunna minska risken för en sådan konflikt, eftersom 

sjuksköterskor då kan ge sina synpunkter gällande patientens situation. Likaså kan 

möjligen standardisering av en sådan diskussion leda till ett mer givet samarbete mellan 

professionerna. Den viktigaste lösningen på problemet anser vi är att utforma riktlinjer 

gällande sjuksköterskors roll i beslutsprocessen, vilket skulle förtydliga rollen och 

ansvaret ytterligare. Förhoppningsvis skulle detta kunna leda till att minska 

sjuksköterskors känslor av att inte vara delaktiga i processen. 

 

Vi anser att en annan orsak till konflikt mellan läkare och sjuksköterskor är huruvida 

patienten ska informeras eller inte, samt hur mycket information som skall ges. En utav 

sjuksköterskors uppgifter är att ansvara för att patienten får information gällande sin 

vård och behandling. Vi har dock stött på situationer i praktisk verksamhet då läkare 

ibland väljer att avvakta med information samt diskussion med förklaringen att 

patienten nyligen har tagit emot påfrestande besked. Resultatet visar att det finns 

skillnader mellan huruvida sjuksköterskor anser att patienten bör informeras eller inte 

gällande ett beslut om ej HLR. Resultatet visar även att ej HLR inte heller diskuteras 

med närstående än med patienten. Patienten har rätt till information och borde därmed 

få veta om ett ej HLR-beslut tagits. Patienten har rätt till delaktighet gällande sin vård 

och behandling, vilket vi anser är en viktig del för sjuksköterskor att arbeta för. 

Självbestämmande, autonomi, är en annan rättighet som patienten har och om patienten 

motsätter sig vård och behandling får läkare inte genomföra denna. När läkare väljer att 

inte inkludera patienten tidigt i diskussion gällande ett ej HLR-beslut, så glöms 

möjligen patientens önskningar bort. Dock upplever vi att patienten alltid har bjudits in 

till diskussion senare i processen, däremot anser vi att patienten bör vara delaktig i 

diskussionen från början. 

 

Ur de etiska dilemman som framkommer i resultatet är sjuksköterskors strävan efter att 

ge patienter en värdig död något som starkt kopplas samman med HLR och ej HLR. Att 

behöva utföra HLR på en patient med uppenbart dålig livskvalitet, allvarlig och 
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livshotande sjukdom eller en nära förestående död anser vi, precis som sjuksköterskorna 

i resultatet, är oetiskt. Med dagens behandlingsalternativ och modern teknik finns 

möjlighet att hålla människor vid liv till ett högt pris, nämligen på bekostnad av rätten 

till en värdig död. Kanske bör icke skada-principen och företeelsen vårdlidande lyftas 

fram än tydligare inom svensk sjukvård för att medvetandegöra komplexiteten som har 

uppstått tillsammans med dagens fantastiska livsuppehållande behandlingsalternativ. 

Livstestamente är ett dokument som kan upprättas av vem som helst. Det syftar till att 

vägleda sjukvårdspersonal i beslutsfattande frågor gällande livsuppehållande 

behandling, om den som undertecknat dokumentet befinner sig i ett ej kommunicerbart 

tillstånd. Riksföreningen rätten till en värdig död (2011) arbetar för att livstestamente 

ska bli ett juridiskt bindande dokument, vilket vi ställer oss mycket tveksamma till. Det 

finns många variationer av hur livskvaliteten hos en människa kan vara och varje 

persons livsvärld är unik. Likaså förändras våra tankar om oss själva och världen 

beroende på vad vi upplever. Enligt oss är livstestamente allt för generaliserande i 

jämförelse med livets komplexitet. Vi tror att individuella önskningar om att avstå 

livsuppehållande behandling kan förändras både på kort och lång sikt beroende på olika 

omständigheter. Samtidigt tycker vi att livstestamente är ett gott komplement för 

sjuksköterskor och läkare för att samla in information om en patients önskemål när 

kommunikation inte är möjlig. I vårt resultat finns fynd som visar att de flesta 

sjuksköterskor anser att livstestamente villkorslöst bör respekteras när ett sådant 

dokument finns. 

  

Resultatet visar att det funnits tillfällen då sjuksköterskor har utfört bristande HLR på 

döende patienter eftersom det varit oklarheter kring om de haft ett ej HLR-beslut eller 

inte, vilket vi anser vara katastrofalt. Diffus dokumentation från läkare eller muntliga, 

otydliga ordinationer tror vi kan vara orsaker till att sjuksköterskorna utfört bristande 

HLR. Rådande oklarheterna kring ej HLR är en risk för patientsäkerheten, men innebär 

också en fara för den legitimerade sjuksköterskan som riskerar att handla felaktigt i 

akuta situationer. Än en gång vill vi därför påpeka att riktlinjer gällande ej HLR bör 

utformas och tydliggöras, för såväl sjuksköterske- som läkarprofessionen. Venneman, 

Narnor-Harris, Perish och Hamilton (2006) har undersökt begreppsformuleringen ej 

HLR. De menar att det är begreppet i sig som utgör en risk för missuppfattningar inom 

vården. Den alternativa benämningen på ej HLR är allow natural death, på svenska: 

tillåt naturlig död (Venneman et al., 2006). Tillåt naturlig död är en mer positivt laddad 

formulering än ej HLR, som enligt oss ger en klarare bild av vad som kommer att ske 

vid ett eventuellt hjärtstopp, alltså att patienten tillåts dö. En positivt laddad benämning 

kan även göra det enklare för sjukvårdspersonal att diskutera ställningstagandet med 

patient och närstående. Att tillåta naturlig död har för patient och närstående 

förmodligen en tydligare och mer acceptabel innebörd än att; ingen åtgärd kommer att 

sättas in vid hjärtstopp, avstå livsuppehållande behandling eller ej HLR används. Om 

sjukvårdspersonal känner sig mer bekväma med begreppsdefinitionen kommer 

förmodligen användningen av den öka och fler kommer känna att det förenklar 

diskussion gällande svåra ämnen, som till exempel samtal om döden, med patient och 

närstående. På så vis ökar även patientens delaktighet. Samtidigt menar andra forskare 

att den alternativa benämningen allow natural death, har en minst lika oklar innebörd 

som ej HLR, varför det därför skulle vara dumt att ersätta ett oklart begrepp med ett 

annat oklart begrepp (Chen & Youngner, 2008).  
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Praktiska implikationer 

 
Utifrån vad som har framkommit i studiens resultat bör nedanstående punkter 

implementeras i vården: 

 

 Riktlinjer gällande sjuksköterskans roll i beslutsprocessen i samband med ej HLR 

bör utformas. Detta för att skapa en bättre vägledning för arbetet kring ej HLR.  

 

 Redan framtagna riktlinjer för läkarprofessionen bör tydligt inkludera hur 

samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare skall vara. Alternativt bör 

gränsöverskridande riktlinjer utformas för att öka samarbetet mellan professionerna 

i beslutsprocessen.  

 

Framtida forskning 
 

För att sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal ska kunna få en ökad kompetens 

och förståelse för hur patienten upplever ett beslut om ej HLR bör ytterligare forskning 

genomföras inom området. Rådande forskningsläge visar brist på kvalitativa studier 

gällande sjuksköterskors upplevelser i samband med ej HLR, därför anser vi att 

ytterligare forskning bör göras inom även detta område. 

 



 17 

REFERENSER 

Arman, M., & Rehnsfeldt, A. (2006). Vårdande som lindrar lidande – Etik i vårdandet.   

     Stockholm: Liber. 

 

Autonomi. (2009). I Svensk ordbok A-L (s. 133). Nordstedts: Stockholm. 

 

Axelsson, Å. (2008). Litteraturstudie. Ingår i M. Granskär. & B. Höglund-Nielsen  

     (red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 173-188). Lund:  

     Studentlitteratur.  

 

Chen, Y-Y., & Youngner, S.J. (2008). ‘‘Allow natural death’’ is not equivalent to ‘‘do  

     not resuscitate’’: a response. Journal of Medical Ethics, 34(12), 887–888. 

 

Costello, J. (2002). Do not resuscitate orders and older patients: Findings from an  

     ethnographic study of hospital wards for older people. Journal of Advanced  

     Nursing, 39(5), 491–499. 

 

Cox, K., Wilson, E., Jones, L., & Fyfe, D. (2007). An exploratory, interview study of 

     oncology patients’ and health-care staff experiences of discussing resuscitation.  

     Psycho-Oncology, 16(11), 985–993. 

 

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. 

     Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Deakin, D.C., Nolan, P.J., Soar, J., Sunde, K., Koster, W.R., Smith, B.G., & Perkins,  

     G.D. (2010). European resuscitation council guidelines for resuscitation 2010 section  

     4. Adult advanced life support. Resuscitation 81(1), 1305–1352. 

 

De Gendt, C., Bilsen, J., Vander Stichele, R., Van Den Noortgate, N., Lambert, M., &   

     Deliens, L. (2007). Nurses’ involvement in ‘do not resuscitate’ decisions on acute 

     elder care wards. Journal of Advanced Nursing, 57(4), 404–409. 

 

Friberg, F. (2006). Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade   

     examensarbeten. Lund: Studentlitteratur.  

 

Fritz, Z., Fuld, J., Haydock, S., & Palmer, C. (2010). Interpretation and intent: A study  

     of the (mis)understanding of DNAR orders in a teaching hospital. Resuscitation  

     81(9), 1138–1141. 

 

Gorton, A.J., Jayanthi, N.V.G., Lepping, P., & Scriven, M.W. (2007). Patients’ attitudes   

     towards ‘‘do not attempt resuscitation’’ status. Journal of Medical Ethics 34(8), 624- 

     626. 

 

Grefberg, N., & Johansson, L-G. (red.) (2007). Medicinboken: Vård av patienter med  

     invärtes sjukdomar. Stockholm: Liber. 



 18 

Halcomb, E., Daly, J., Jackson, D., & Davidson, P. (2004). An insight into Australian  

     nurses’ experience of withdrawal/withholding of treatment in the ICU. Intensive and  

     Critical Care Nursing, 20(4),214-222. 

 

Hildén, H-M., Louhiala, P., Honkasalo, M-L., & Palo, J. (2004). Finnish nurses' views  

     on end-of-life discussions and a comparison with physicians' views. Nursing  

     ethics, 11(2), 165-178. 

 

Hjärt- Lungfonden. (2009). Plötsligt hjärtstopp: En temaskrift om vad som händer när 

     hjärtat plötsligt stannar.  Hämtad 2011-02-25  från http://www.hjart-  

     lungfonden.se/Documents/Temaskrifter/Pltsligt%20hjrtstopp_lg%20till%20HLF.pdf 

 

Holm, S., & Jørgensen, E.O. (2001). Ethical issues in cardiopulmonary resuscitation.  

     Resuscitation 50(2), 135–139. 

 

International Council of Nurses. (2006). The ICN code of ethics for nurses. Hämtad     

     2011-04-18 från    

     http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_english.pdf 

 

Jepson, J. (2003). Do not attempt resuscitation decisions: the nursing role. British  

     Journal of Nursing, 12(17), 1038-1042. 

 

Jude, R.J., Kouwenhoven, W.B., & Knickerbocker, G.G. (1961). A new approach to  

     cardiac resuscitation. Annals of surgery 154(3), 311-317. 

 

Koster, W.R., Baubin, A.M., Bossaert, L.L., Caballero, A., Cassan, P., Castrén, M., …  

     Sandroni, C. (2010). European resuscitation council guidelines for resuscitation 2010   

     section 2. Adult basic life support and use of automated external defibrillators. 

     Resuscitation 81(10), 1277–1292. 

 

Lippert, K.F., Raffay, V., Georgiou, M., Steen A, P., & Bossaert, L. (2010). European  

     resuscitation council guidelines for resuscitation 2010 section 10. The ethics of  

     resuscitation and end-of-life decisions. Resuscitation 81(10), 1445–1451. 

 

Livskvalitet. (2011). Nationalencyklopedin. Hämtad 2011-04-27 från   

     http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/lang/livskvalitet 

 

Malloy, C.D., Hadjistavropoulos, T., McCarthy, E., Evans, J.R., Zakus, H.D., Park, I.,  

     … Williams, J. (2009). Culture and organizational climate: nurses’ insights into their  

     relationship with physicians. Nursing Ethics 16(6), 719-733. 

 

McMillen, E.R. (2007). End of life decisions: Nurses perceptions, feelings and  

     experiences. Intensive and Critical Care Nursing, 24(4), 251-259. 

 

Nationellt register för hjärtstopp. (2010). Årsrapport 2010. Hämtad 2011-02-25 från 

     http://www.hlr.nu/sites/hlr.nu/files/attachment/Rapport%202010.pdf 



 19 

Næss, M. (2009). ‘‘Do-not-attempt-resuscitation’’-orders in ICCUs: A survey of  

     attitudes and experiences of nurses in Norway. Intensive and Critical Care Nursing, 

     25(3), 140-146. 

 

Resuscitate. (2011). Nordstedts Engelska ord. Hämtad 2011-04-14 från 

     http://www.ord.se/oversattning/engelska/?s=resuscitate&l=ENGSVE 

 

Resuscitation. (2011). Nordstedts Engelska ord. Hämtad 2011-04-14 från  

     http://www.ord.se/oversattning/engelska/?s=resuscitation&l=ENGSVE 

 

Riksdagen. (2011). Motioner. Livstestamente. Hämtad 2011-04-18 från 

     http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?sok=livstestamente&sort=rel&nid=  

     20001&a=s&kategori=motion#soktraff 

 

Riksföreningen rätten till en värdig död – RTVD. (2011). Livsslutsdirektiv/  

     Livstestamente. Hämtad 2011-04-19 från http://rtvd.nu/livstestamente.aspx 

 

Robinson, F., Cupples, M., & Corrigan, M. (2007). Implementing a resuscitation policy  

     for patients at the end of life in an acute hospital setting: qualitative study. Palliative  

     Medicine, 21(4), 305–312. 
 

Sahlgrenska universitetssjukhus informationsavdelningen. (2004). Medicinsk etiska  

     riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). Hämtad 2011-02-25 från  
     http://sahlgrenska.se/upload/SU/Dokument/medinfo/hlr.pdf 

 

Sandman, L. (2003). Idéer om god död inom palliativ vård. Ingår i L. Sandman., & S.  

     Woods (red.). God palliative vård- etiska och filosofiska aspekter. (s. 29-54).  

     Lund: Studentlitteratur. 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen. Hämtad 2011-03-01  

     från http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763 

 

SFS 2008:355. Patientdatalagen. Stockholm: Riksdagen. Hämtad 2011-03-01 från  

     http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2008:355 

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Riksdagen. Hämtad 2011-03-01 från 

     http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:659#K6 

 

Socialstyrelsen. (1992). Allmänna råd från Socialstyrelsen 1992:2. Livsuppehållande  

     åtgärder i livets slutskede. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 2011-04-28 från  

     http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/14518/1992-70- 

     2_1992702.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2011). Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig.  

     Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 2011-03-01 från   

     http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18239/2011-2-7.pdf 



 20 

Socialstyrelsen. (2005a). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.  

     Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 2011-03-01 från  

     http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105- 

     1_20051052.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2005b). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för 

     bestämmande av människans död (2005:10). Stockholm: Socialstyrelsen.  

     Hämtad 2011-02-25 från  

     http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-10/Documents/2005_10.pdf 

 

Svenska läkaresällskapet. (2000). Riktlinjer för beslut angående hjärt- lungräddning 

     (HLR). Hämtad 2011-02-25 från 

     http://www.sls.se/PageFiles/225/000012135.pdf 

 

Svenska rådet för hjärt- lungräddning. (2006). HLR för sjukvårdspersonal. Göteborg:  

     Stiftelsen för HLR. 

 

Venneman, S.S., Narnor-Harris, P., Perish, M., & Hamilton, M. (2006). ‘‘Allow natural  

     death’’ versus ‘‘do not resuscitate’’: three words that can change a life. Journal of  

     Medical Ethics, 34(1), 2–6. 

 

Westphal, D.M., & McKee, S.A. (2009). End-of-Life decision making in the intensive c    

     unit: Physician and nurse perspectives. American Journal of Medical Quality 24(3), 

     222-228. 

 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur. 

 
Winter, L.,  Parks, S. M., & Diamond, J. J. (2010). Ask a different question, get a  

     different answer: Why living wills are poor guides to care preferences at the end  

     of life. Journal of Palliative Medicine, 13(5), 567-572.  

 

World health center. (2011). Definition of palliative care. Hämtad 2011-04-27  

     från http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ 



 21 

Bilaga 1: Granskningsmall enligt Friberg (2006). 

Granskning av kvalitativa studier: 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är 

denna i så fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

 Hur analyserades data? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga 

antaganden? 

 

Granskning av kvantitativa studier: 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är 

denna i så fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur har urvalet gjorts? (t.ex. antal personer, ålder, inklusion- respektive 

exklusionskriterier)? 

 Hur analyserades data? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

 Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall, hur hänger de ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Vilka argument förs? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet? 
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Bilaga 2: Översikt över analyserad litteratur  

 

Titel:  End of life decisions: Nurses perceptions, feelings and experiences 

 

Författare:  McMillen 

 

Tidskrift:  Intensive and Critical Care Nursing 

 

Årtal:  2007 

 

Land:   England 

 

Problem:   På intensivvårdsavdelningar ges ofta behandling till patienter utan att det 

finns hopp om tillfrisknande. Läkare har riktlinjer att stötta sig på i den 

beslutsfattande processen, men det finns inget motsvarande dokument för 

sjuksköterskor. Det är inte heller fastslaget att sjuksköterskor ska delta i 

beslutsprocessen. Beslut som fördröjs eller fattas felaktigt kan komma att 

innebära ett onödigt lidande för patienten och dennes närstående. 

 

Syfte:  Utforska intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

där behandling avstås eller avslutas. Samt att svara på frågorna: vad är 

sjuksköterskans roll och hur påverkar detta dem? 

 

Metod:  Kvalitativ metod, grounded theory. Genom ändamålsenliga stickprov 

valdes åtta sjuksköterskor från en intensivvårdsavdelning ut. Dessa 

intervjuades individuellt vid ett tillfälle. Strukturanalys enligt Richie och 

Spencer (1991) användes för analys av data. 

 

Resultat:  Två huvudteman framkom: sjuksköterskans roll och uppfattningar om att 

återkalla eller avstå behandling. Till dessa huvudteman tillkom subteman: 

erfarenhet räknas, inte riktigt ett sjuksköterskebeslut, så ett frö, stödja 

familjen och att vara patientens advokat. Till det andra huvudtemat 

tillkom: att välja rätt tidpunkt och känslomässigt arbete. 

 

Diskussion: Teman diskuteras och tolkas i relation till tidigare forskning. 

Arbetsförhållandet mellan professionerna läkare – sjuksköterska tolkas 

utifrån sjuksköterskornas upplevelser. Yrkeserfarenhet framkom som en 

styrande faktor för sjuksköterskans roll. Författaren ger förslag på flera 

sätt att hantera komplexiteten i beslutsfattningsprocessen. 

______________________________________________________________________  
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Titel:  Implementing a resuscitation policy for patients at the end of life in an 

acute hospital setting: qualitative study 

 

Författare:  Robinson, Cupples & Corrigan 

 

Tidskrift:  Palliative Medicine 

  

Årtal:  2007 

 

Land:   Nordirland 

 

Problem:   Dålig framförhållning av beslutsfattandet är känt sedan tidigare och de 

nationella riktlinjerna för återupplivning som finns används inte likadant 

på olika sjukhus. Tidigare studier visar att sjukvårdspersonal upplever 

svårigheter i beslutsfattandet. 

 

Syfte:  Undersöka attityder och upplevelser hos läkare och sjuksköterskor 

gällande återupplivning av terminalt sjuka patienter på ett akutsjukhus. 

 

Metod:  Kvalitativ metod. Sju sjuksköterskor och nio läkare intervjuades i två olika 

fokusgrupper. Fyra deltagare kunde inte närvara, därför gjordes 

semistrukturerade intervjuer i efterhand. Videoinspelning och 

anteckningar fördes och en strukturerad tematisk analys användes för att 

tolka resultatet. 

 

Resultat: Fem huvudteman framkom: brist på tydlighet, kommunikation, 

utbildningsbehov, professionsöverskridande frågor och etiska problem. 

 

Diskussion: Författarna ser brister i nuvarande sätt att hantera problematiken kring ej 

HLR. De anser att det finns ett stort behov av att tydliggöra rollerna i 

beslutsprocessen och att kommunikationen mellan så väl professionerna 

som gentemot patienten har brister.    

______________________________________________________________________  
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Titel: Do Not Resuscitate orders and older patients: findings from an 

ethnographic study of hospital wards for older people. 

 

Författare: Costello 

 

Tidskrift: Journal of Advanced Nursing 

 

Årtal: 2002 

 

Land: England 

 

Problem:  Patienter har rätt att vara delaktiga i beslutsfattandet gällande ej HLR, 

bevis finns för att detta inte alltid uppnås. Beslutstagandet gällande ej HLR 

skapar även missförstånd mellan sjuksköterskor och läkare. 

 

Syfte: Att undersöka hur palliativ vård ges till äldre patienter, samt undersöka på 

vilket sätt ej HLR-beslut var socialt konstruerat av läkare och 

sjuksköterskor. 

 

Metod:  Kvalitativ metod med en etnografisk ansats användes. Ett teologiskt urval 

gjordes av totalt 33 personer, varav 28 av dessa var sjuksköterskor och 

övriga med annan befattning från tre olika vårdavdelningar från två olika 

sjukhus. Intervjufrågorna grundades på beslutsprocessen kring ej HLR. 

Semistrukturerade intervjuer spelades in samt antecknades, dessa 

sammanställdes med observationer som gjordes på avdelningarna. Data 

analyserades med hjälp utav en etnografisk innehållsanalys, enligt 

Hammersley och Atkinson (1995). 

 

Resultat:  Studien visar att beslut om ej HLR var socialt konstruerat av 

sjuksköterskor och läkare. Det framgick även att patienter inte alltid var 

delaktiga i beslutsfattandet kring ej HLR. Det framkom två huvudteman, 

att ej HLR-beslut kunde rättfärdigas ur medicinsk synvinkel, samt att ett 

beslut om ej HLR grundades på patientens livskvalitet och att minska 

lidande. Studien visar även att få sjuksköterskor kunde finna några klara 

kriterier för ej HLR-beslut och att sjuksköterskorna var missnöjda med att 

ofta lämnas utanför denna beslutsprocess. 

 

Diskussion:   Författarna diskuterar om patientens samt anhörigas rätt till delaktighet i 

vården relaterat till etiska aspekter. De diskuterar vidare om patienten ur 

etisk synvinkel kränks när denne inte får vara delaktig i beslutsprocessen. 

De tar också upp begreppet åldersdiskriminering som en faktor i 

beslutsprocessen kring ej HLR.  

______________________________________________________________________ 
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Titel:  An insight into Australian nurses’ experience of withdrawal/withholding 

of treatment in the ICU. 

 

Författare:     Halcomb, Daly, Jackson & Davidson 

 

Tidskrift: Intensive and Critical Care Nursing 

 

Årtal: 2004 

 

Land: Australien 

 

Problem:  Människor som lever med degenerativ kronisk sjukdom vårdas i livets slut 

aktivt på intensivvårdsavdelningar. Det finns flera styrdokument om 

vilken policy som bör ligga till grund för att avsluta eller avstå behandling 

av dessa patienter. Trots det finns rapporter som visar att vårdpersonal 

upplever det som ett misslyckande att inte kunna förhindra ett dödsfall. 

 

Syfte:  Att undersöka hur intensivvårdssjuksköterskor upplever vård av patienter 

på intensivvårdsavdelningar när behandling avståtts, återkallats eller 

kvarstått.  

 

Metod: En kvalitativ, fenomenologisk studie. Tio intensivvårdssjuksköterskor 

deltog. Endast en intervju gjordes med varje deltagare. Alla intervjuer 

ljudinspelades, därefter gjordes en tematisk analys av intervjudata enligt 

Van Manen (1990). 

 

Resultat:  Att vårda en patient där behandling har avståtts, återkallats eller kvarstår 

utgör en kamp för sjuksköterskan på många plan. Fem huvudteman 

framkom. Dessa var komfort och vård, spänningar och konflikter, att inte 

skada, relationen mellan sjuksköterska – närstående, samt osynlighet för 

sorg och lidande. I huvudtemat spänning och konflikt framkom 

sjuksköterskors upplevelser av beslutsfattandeprocessen. 

 

Diskusson:  De fem huvudtemana diskuteras och relateras till tidigare forskning. 

Författarna tar även upp vikten av förbättring gällande kommunikation 

mellan vårdpersonal, samt mer utbildning om processen kring beslut om 

att låta behandling återkallas, avstås eller kvarstå.  

______________________________________________________________________ 
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Titel: Nurses’ involvement in ‘do not resuscitate’ decisions on acute elder care 

wards 

 

Författare: De Gendt, Bilsen, Vander Stichele, Van Den Noortgate, Lambert & 

Deliens 

 

Tidskrift: Journal of Advanced Nursing 

 

Årtal: 2007 

 

Land: Belgien 

 

Problem: Sjuksköterskan står i sin yrkesroll närmare patienten än läkaren gör, därför 

bör hon även vara en självklar del i beslutsprocessen kring ej HLR. Så är 

dock inte alltid fallet. 

 

Syfte:  Studien avser att fastställa graden av sjuksköterskors deltagande i beslut 

om ej HLR och huruvida ej HLR-beslut följs vid ett inträffat hjärtstopp. 

 

Metod: Kvantitativ metod med retrospektiv design. Frågeformulär skickades via 

post till sjuksköterskor i en ledande position (n=94) på akutgeriatriska 

avdelningar. Svarsfrekvensen var (n=81) 86.2%. Analysen gjordes enligt 

SPSS 12:0. 

 

Resultat: 74,7% var involverade i beslutsfattandet gällande ej HLR. 54,3%  av 

sjuksköterskorna rapporterade att HLR aldrig startades på en patient med 

ej HLR-beslut, 39,5% meddelade att HLR sällan startades och 6.2% angav 

att HLR startades ibland.  

 

Diskussion: Sjuksköterskans medverkan i beslutsprocessen verkar i denna studie vara 

högre än i tidigare gjorda studier från andra länder, en anledning tolkas 

bero på att studien endast rör akutsjukvård för äldre. Inom äldresjukvård är 

död vanligt och eventuellt finns en större öppenhet för sådan diskussion på 

dessa avdelningar. 

 

____________________________________________________________________ 
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Titel:  Do-Not-Attempt-Resuscitation’’-orders in ICCUs: A survey of attitudes 

and experiences of nurses in Norway 

 

Författare:  Næss 

 

Tidskrift:  Intensive and Critical Care Nursing 

   

Årtal:  2009 

 

Land:   Norge 

  

Problem:   Beslutsfattandet gällande ej HLR kan vara givet i vissa situationer och i 

andra situationer blir beslutsprocessen mer komplex. Läkare ställs inför 

många etiska dilemman och svårigheter när ett ej HLR-beslut ska 

informeras till patient och närstående. En viktig fråga gällande information 

är: ska patienten informeras till varje pris? 

 

Syfte:  Att undersöka erfarenheter och attityder i samband med ej HLR-beslut hos 

sjuksköterskor som arbetar med hjärtintensivvård i Norge. 

 

Metod:  Kvantitativ metod genom enkätundersökning. Fem stora 

hjärtintensivavdelningar och fyra mindre hjärtintensivavdelningar 

tillfrågades, varav åtta av dessa deltog. Alla deltagare kontaktades verbalt, 

samt genom ett brevutskick till alla chefer innehållande information om 

studien. Enkäten skickades ut till deltagarna (n=295) via mail och alla svar 

behandlades anonymt. Svarsfrekvensen var (n=176). Statistisk analys 

utfördes med hjälp utav beskrivande statistik och Chi-square statistiska 

test i SPSS. 

 

Resultat:  166 av deltagarna hade erfarenhet av ej HLR-beslut och 158 av dessa hade 

varit delaktiga i beslut om ej HLR. 130 av deltagarna tyckte att patienten 

skulle informeras när beslut om ej HLR fattas. 98 stycken tyckte att man 

inte ska låta bli att informera om ej HLR till en beslutskompetent och 

adekvat patient. Mer än hälften av deltagarna svarade att patienten inte 

alltid är informerad om att ett ej HLR- beslut tagits. 

 

Diskussion: Författarna tar upp läkarens ansvar i beslutsfattandet gällande ej HLR, 

samt att sjuksköterskan med sin patientkännedom och kompetens bör delta 

i beslutsprocessen. Författarna diskuterar vidare om patientens rätt till 

information relaterat till juridik och etik. De nämner även principen om att 

inte skada i förhållande till att ge patienten information om beslutstagande. 

Det diskuteras även att sjuksköterskor på hjärtintensivavdelningar inte 

känner till att det finns lokala riktlinjer för ej HLR-beslut på deras 

avdelning. 

______________________________________________________________________ 
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Titel: Finnish nurses´views on end-of-life discussions and a comparison with 

physicians´ views  

 

Författare: Hildén, Louhiala, Honkasalo & Palo 
 

Tidsskrift: Nursing Ethics 

 

Årtal: 2004 

 

Land: Finland 

 

Problem: Vårdtestamente avser att informera sjukvårdspersonal om patientens egna 

önskningar gällande vård och behandling och används om diskussion inte 

blir möjlig på grund av sjukdomstillstånd. Men det finns dock tvivel om 

hur patienters egna önskemål respekteras i sjukvården. Tidigare studier 

visar att sjuksköterskors delaktighet i beslut om ej HLR upplevs olika och 

att deras roll i beslutsprocessen inte är tydliggjord. 

 

Syfte: Undersöka finska sjuksköterskors upplevelser och syn på beslut i livets 

slut, samt jämföra detta med läkares åsikter. 

 
Metod: Kvantitativ metod, enkätundersökning. Ett utskick gjordes till 800 

slumpmässigt valda sjuksköterskor som arbetade på olika typer av 

arbetsplatser, responsen var 51 %. Spearmans korrelationskoefficient 

användes för numeriska variabler. Chi-square och Fisher tester användes 

för kategoriska variabler. Även SPSS 10 användes för att genomföra 

testet. Frågorna i formuläret var till största del utformade på ett sådant sätt 

att sjuksköterskorna hade möjlighet att kryssa i fler svar än ett. 

 

Resultat: Undersökningen visar att vårdtestamente uppmärksammats av 1/5 av 

sjuksköterskorna. Samt huruvida vårdtestamente är tolkningsbart och vilka 

problem som kan finnas kring beslut i livets slut. Resultatet påvisar även 

vad som uppfattas problematiskt med ej HLR-beslut, exempelvis gällande 

innebörden i begreppet, dokumentation och etiska aspekter. Orsaker till 

sjuksköterskornas egen oro vid vård av patienter i livets slut redovisas 

samt hur de anser att det påverkar deras jobb. 

 

Diskussion: Olikheter mellan läkare och sjuksköterskor diskuteras och risken för 

konflikt i klinisk verksamhet lyfts fram. De tudelade meningarna om vad 

ej HLR verkligen innebär i vården beskrivs som alarmerande. Frånvaro av 

samförstånd mellan sjukvårdspersonal kan leda till brister i patientens 

vård. Vidare diskuteras hur sjuksköterskan ser på sin roll i 

beslutsprocessen.  

_____________________________________________________________________ 
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Titel: End-of-Life Decision Making in the Intensive Care Unit: Physician and 

Nurse Perspectives 

 

Författare: Westphal & McKee 

 

Tidsskrift: American Journal of Medical Quality 

 

Årtal: 2009 

 

Land: USA 

 

Problem: Det finns svårigheter och skillnader när det gäller att involvera patienter 

samt anhöriga i beslut om livsuppehållande vård, så som ej HLR. Läkare 

och sjuksköterskor måste vara medvetna om patientens och anhörigas 

ställning till ett sådant beslut samt när det är rätt tidpunkt att diskutera 

detta. 

 

Syfte: Att undersöka sjuksköterskors och läkares uppfattningar samt åtgärder 

gällande beslutsfattande om livsuppehållande behandling på en 

intensivvårdsavdelning. 

 

Metod: Kvantitativ metod. Studien är gjord på ett sjukhus och inkluderar 43 

sjuksköterskor samt 53 läkare. Deltagarna informerades först gällande 

syftet med studien, därefter gjordes en enkätundersökning. 

Professionernas data analyserades separat för att sedan jämföra skillnader 

mellan grupperna. Data analyserades med hjälp utav SPSS 15.0. 

 

Resultat: Det visade sig att sjuksköterskor var den yrkesgrupp som oftast redogjorde 

för att kritiskt sjuka patienter var i behov av omvårdnad. Studien visar 

även att sjuksköterskor oftare än läkare initierar till diskussion gällande 

livsuppehållande behandling till dessa patienter. Flertalet, 91 % av 

sjuksköterskorna ansåg att patientens egen önskan, livstestamente, skulle 

följas i första hand medan 7 % av sjuksköterskorna ansåg att familjens 

önskan skulle följas om konflikt uppstod mellan parterna.  

 

Diskussion: Författarna diskuterar hur patienters och anhörigas önskningar i 

beslutsprocessen tas tillvara. Samt att beslutprocessen bör vara ett 

lagarbete mellan sjuksköterska och läkare, att professionerna bör vara 

överrens om beslut innan information ges till anhöriga. De diskuterar även 

kring läkares rädsla för att diskutera beslut om livsuppehållande vård på 

grund av att konflikter med anhöriga kan uppkomma och leda till juridiska 

följder. Författarna tar även upp vad de anser behöver utvecklas inom 

detta komplexa område. 

______________________________________________________________________ 


