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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att ta beslut om ej HLR började  redan på 50-talet och har visat sig vara ett 

svårt etiskt beslut. Ofta missförstås begreppet ej HLR och behandlingsbegränsningar av 

vårdpersonalen, vilket i förlängningen kan leda till olika vård av olika patienter 

beroende på hur den personal som är i tjänst tolkar begreppet. Sjuksköterskor ställs ofta 

inför etiska dilemman vid beslut kring behandling i livets slutskede, dels gentemot 

läkare och undersköterskor men även gentemot patient och anhöriga.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter 

av behandlingsbegränsningsbeslut gällande ej HLR.  

Metod: Semistrukturerad intervjustudie av åtta sjuksköterskor på en akutvårdsklinik, 

analys med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier utifrån sjuksköterskornas upplevelser 

och erfarenheter av behandlingsbegränsningsbeslut om ej HLR: Sjuksköterskors 

kunskap & erfarenhet, sjuksköterskors känsla av frustration och sjuksköterskors 

upplevelse av etiska dilemman. Sjuksköterskorna hade erfarit skillnader i kunskapsläget 

gällande behandlingsbegränsningar och ej HLR inom alla personalkategorier. Där fanns 

också en upplevelse av frustration bland annat när det saknades beslut om ej HLR och 

när de inte delade åsikt med beslutade läkare. Detta resulterade också i att de ställdes 

inför etiska dilemman när de var tvungna att påbörja HLR på grund av avsaknad av 

behandlingsbegränsnings beslut om ej HLR.  

Slutsats: Sjuksköterskorna hade upplevelse och erfarenhet av brister i 

kommunikationen mellan vårdpersonal inom alla personalkategorier. Önskemål om 

mer utbildning och diskussion i ämnet utrycktes för att förbättra beslutsfattandet och 

vården av de patienter som har eller bör ha beslut om ej HLR. 

 

Nyckelord: Behandlingsbegränsningar, ej HLR, erfarenhet, avsaknad av beslut, etiska 

dilemman 

  



 

 

ABSTRACT 

Background: DNR-decisions started in the 50´s and it has been proven as a difficult 

ethical decision. Often there is a misunderstanding of the concept of DNR and end-of-

life decisions among the hospital staff, which can lead to differences in care of patients. 

Nurses´ often experience ethical dilemmas when decisions regarding treatment must be 

taken in the final stages of life, both against doctors and other nurses, but also to 

patients and their relatives.  

Aim: The aim of this study was to describe nurses' experiences of DNR decisions.  

Method: A semi-structured interview study of eight nurses in an acute care unit, 

analysis with qualitative content analysis.  

Results: The analysis resulted in three categories based on nurses´ experiences of end-

of-life decisions and DNR; Nurses knowledge and experience, nurse´ sense of 

frustration and nurses´ experience of ethical dilemmas. The nurses´ had experienced 

differences in the knowledge regarding end-of-life decisions and DNR in all categories 

of staff. There was also an experience of frustration in when there was no decision on 

DNR and when they did not share the view with the doctor. This also resulted in that 

they were faced with ethical dilemmas when they had to begin CPR because of the 

absence of DNR-decision.  

Conclusion: The nurses had sensed and experienced lack of communication between 

health professionals in all categories of staff. Desire for more education and discussion 

on the subject was expressed in order to improve decision making and care of patients 

who have or should have the decision of DNR. 

 

Keywords: End-of-life decisions, DNR, experience, lack of decisions, ethical 

dilemmas 
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1. INLEDNING 

Hjärtlungräddning (HLR), behandlingsbegränsningar och ej HLR väcker ofta tankar 

och frågor. I författarens arbete som sjuksköterska och i uppdraget som HLR-instruktör 

kommer ofta frågor upp gällande detta och det i samband med olika situationer på 

avdelningen, vid utbildningar eller möten med andra HLR-instruktörer. Ofta gäller det 

vilka patienter som skall ordineras behandlingsbegränsning och varför det saknas beslut 

om ej HLR på patienter som vårdpersonalen upplever borde ha ett sådant beslut. 

Erfarenheten är att personal inom vårdens samtliga yrkeskategorier har olika 

uppfattningar av behandlingsbegränsningsbeslut och speciellt ej HLR. Vid hjärtstopp 

påbörjas ofta HLR på dessa patienter, eftersom det saknas ett beslut om 

behandlingsbegränsning gällande ej HLR. Detta sker ibland trots att kollegorna många 

gånger inte upplever det etiskt korrekt och eventuellt inte heller att det gynnar 

patienten. Nedan illustreras några åsikter och situationer med citat hämtat från 

vårdpersonal som författaren kommit i kontakt med under åren som sjuksköterska och 

HLR-instruktör.”Varför saknas beslut om behandlingsbegränsning på vissa patienter 

som borde ha det?” (Sjuksköterska X) ”Patienten har behandlingsbegränsning och är 

ordinerad ej HLR, varför måste vi ta en massa kontroller?” (Undersköterska 

X)”Varför skall patienten till IVA, den är ju ”nollad”?” (Undersköterska X) ”Om jag 

ordinerar behandlingsbegränsningar på patienten slutar ni vårda henne…”(Läkare X) 

 

Under 2007 genomfördes av författaren därför en litteraturstudie i ämnet 

behandlingsbegränsningar med fokus på ej HLR (Hammarin, 2007). I denna studie 

användes begreppet 0-HLR. Resultatet av studien visade att åsikterna gällande 

innebörden av behandlingsbegränsningar och ej HLR var delade, det var oklart vad som 

egentligen gällde och hur patienter med beslut om 0-HLR skulle vårdas. Erfarenheterna 

från denna studie utvecklade ett ökat intresse att vidare undersöka frågor kring 

behandlingsbegränsningar med fokus på ej HLR i en intervjustudie med sjusköterskor. 
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2. BAKGRUND 

2.1 Hjärtstopp 

Plötsligt hjärtstopp definieras som en oväntad händelse som inträffar inom högst en timme 

efter att symptom som till exempel bröstsmärta, andfåddhet och illamående har uppstått. 

Hjärtstopp är oftas av kardiell orsak och orsakas av tre olika tillstånd, kammarflimmer, 

pulslös elektrisk aktivitet (PEA) och asystoli, men kan också orsakas av till exempel av 

trauma, drogöverdosering eller andra icke kardiella orsaker (Nolan et al., 2010). Att 

överleva ett hjärtstopp minskar med tio procent för varje minut som går efter 

hjärtstoppet (Herlitz & Holmberg, 2003). Omedelbar HLR vid hjärtstopp kan därför 

dubbla eller tredubbla chansen att överleva (Nolan et al., 2010). Överlevnaden för 

hjärtstopp på sjukhus är ungefär en tredjedel (Lippert, Raffay, Georgiou, Steen & 

Bossaert, 2010). Av de patienter som defibrillerades inom tre minuter överlevde över 

60 procent (Herlitz et al., 2001). 

2.2 Hjärtlungräddning 

Hjärtlungräddning (HLR) är att återställa spontan cirkulation genom 

bröstkompressioner med eller utan samtidig andningshjälp. Bröstkompressioner och 

eventuella inblåsningar ges i förhållandet 30 kompressioner och två inblåsningar 

oavsett om HLR görs av en eller två personer och skall fortgå kontinuerligt (WHO, 

2007; Koster et al., 2010; Nolan et al., 2010). Målet med HLR är att upprätthålla liv, 

lindra lidande, upprätthålla hälsa och begränsa funktionshinder (Morrison et al., 2010; 

Robinson, 2002; Holm & Jørgensen, 2001). 

 

Under 1950-talet i USA upptäcktes att cirkulationen vid ett hjärtstopp kunde 

upprätthållas genom att göra regelbundna tryckningar på hundars bröstkorg (Chellel, 

2000). HLR vid hjärtstopp på människor introducerades i början av 1960-talet i USA 

och snart hade detta utökats till att inkludera alla tillfällen då hjärtat av någon orsak 

stannade (Kouwenhoven, Jude & Knickerbocker, 1960). HLR är en av de största 

symbolerna för en framgångsrik och modern läkekonst, då tekniken lärs ut till 

allmänheten i form av ”första hjälpen”-kurser. Detta gör den till en av de bäst 

publicerade medicinska kunskaperna till allmänheten (Holm & Jørgensen, 2001). 
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Antalet patienter som blir behandlade med HLR har ökat successivt sedan starten och 

utvecklingen har gjort att nästan alla patienter är kandidater för HLR-behandling. Detta 

medför att det ibland påbörjas HLR på patienter där insatsen leder till ingen eller 

mycket liten nytta (Khalafi, Ravakhah & West, 2001).  Flera studier visar att HLR kan 

vara mer eller mindre framgångsrikt i olika situationer. Det är till exempel normalt mer 

effektivt vid bevittnat hjärtstopp, primär ventrikel arytmi, om puls och blodryck är 

återställt inom 10 minuter samt om stilleståndet beror på akut kranskärlssjukdom, 

drunkning, under anestesi eller drogöverdos (Nolan et al., 2010; Levy, Fish & Kramer, 

2005). Däremot är HLR mindre effektivt på kroniskt sjuka som är äldre än 70 år, vid 

obevittnade hjärtstopp, terminal arytmi, HLR längre än 15 minuter, metastaserande 

cancer, sepsis, pneumoni, njursvikt, trauma samt akut och ihållande hypotension 

(Robinson, 2002).  Khalafi et al. (2001) emotsäger sig åldersaspekten och menar att 

åldern inte skall vara en anledning att avstå HLR. Han menar att antalet överlevande 

och döda är detsamma i alla åldersgrupper och har därför ingen betydelse för vare sig 

överlevnad eller återhämtning. Det bör däremot övervägas om hjärtstoppet sker utanför 

sjukhus, om patienten har sepsis, är i livets slutskede, tidigare haft hjärtstopp, om det är 

asystoli eller om HLR pågått  längre än 25 minuter (a.a.). Enligt The European 

Resuscitation Council är HLR i slutstadiet av en multiorgansvikt utan reversibel orsak 

helt meningslös (Baskett, Steen & Bossaert, 2005).  

 

Det fysiska målet med HLR är att upprätthålla cirkulation och andning och även om 

detta många gånger är framgångsrikt, drabbas många av svåra hjärnskador efter en 

framgångsrik återupplivning. För en framgångsrik HLR är det därför viktigt att utgå 

från patientens förutsättningar och överväga om återupplivningen skall avbrytas eller 

aldrig påbörjas (Holm & Jørgensen, 2001). HLR som görs på patienter i livets slutskede 

eller på patienter med progressiva kroniska sjukdomar, kan leda till ett förlängt lidande 

hos patienten. Det är därför viktigt att läkaren överväger effekten av HLR, vilka risker 

som finns och patientens utgångsläge (Lippert et al., 2010). 

2.3 Behandlingsbegränsningar 

2.3.1 Beslut om ej HLR 

De första riktlinjerna om att vissa patienter ej skulle återupplivas i samband med ett 

hjärtstopp kom på 1970-talet. Detta gällde patienter i livets slutskede  med obotlig 

sjukdom där döden inte var oväntad (Massachusetts General Hospital, 1976). Beslutet 
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fattades till en början enbart av läkaren, det kunde vara muntligt och dokumenterades 

ibland i journalerna med hjälp av koder eller som en markering på sängen. Patienten 

hade då ingen möjlighet att vara med i beslutsprocessen (Holm & Jørgensen, 2001). 

Under 1980-talet utvecklades riktlinjer om att patienten, anhöriga och 

sjukvårdspersonal skulle involveras i beslutet att avstå från HLR, för att skapa en större 

delaktighet (Youngner, 1987). 

 

Ej HLR innbär att HLR ej skall göras i samband med hjärtstopp eller upphörande av 

andning, all annan behandling skall utföras om det är till någon fördel för patienten 

(Lippert et al., 2010). Den vanligaste anledningen till beslut om att ej HLR på en 

patient är att det på medicinska grunder ej är försvarbart att återuppliva patienten 

(Anderson-Shaw, 2003). Att begränsa vården och dra tillbaka livsupphållande åtgärder 

är motiverat när patienten fastställs vara hjärndöd, om läkare och patient eller anhörig 

kommer överens om att målen för behandlingen inte kan uppfyllas eller inte kommer 

att ge några fördelar för patienten (Morrison et al., 2010). Det är viktigt att patienter 

behandlas med värdighet och att beslut om att inte återuppliva tas när der inte ger 

patienten några fördelar (Nolan et al., 2010). Beslut om att ej starta HLR skall tas av 

ansvarig läkare och bör diskuteras med patienten eller dennes anhöriga (Lippert et al., 

2010). Den ansvarige läkaren bör inför ett beslut om HLR eller ej HLR även samråda 

med personalen som vårdar patienten och när beslut tagits informera personalen om 

vilket beslut som tagits. Beslutet och beslutsunderlaget skall vara tydligt dokumenterat i 

journalen och kontinuerligt uppdateras vartefter patientens tillstånd förändras 

(Socialstyrelsen 2011; Anderson-Shaw, 2003). Det är viktigt att förtydliga att ett ej 

HLR- beslut inte automatiskt utesluter andra livsuppehållande åtgärder om dessa kan 

vara till någon fördel för patienten (Morrison et al., 2010). 

2.3.2 Övriga behandlingsbegränsningsbeslut 

Det finns även andra beslut inom behandlingsbegränsning som ordineras för att lindra 

smärta och andra symtom eller att förkorta lidande. Dessa inkluderar bland annat 

beslut gällande att inte ge viss behandling, indragning eller återkallande av parenteral 

hydrering och nutrition i de fall där patienten inte längre kan dricka eller äta, lindra 

smärta och andra symtom med läkemedel (Morrison et al., 2010; De Veer, Francke &  

Poorvliet, 2008). Den 15 augusti 2011 började en ny författning att gälla i Sverige 

gällande föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling. Ett exempel 
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på livsuppehållande behandling som kan vara aktuell att avstå ifrån för vissa svårt 

sjuka patienter är assisterad cirkulation som till exempel: HLR, aortapump, konstgjort 

hjärta samt pacemaker. En annan behandlingsform är andningsunderstödjande 

behandlingar som till exempel syrgasbehandling, CPAP, respiratorbehandling, 

extrakorporeal syresättning av blodet som hjärt-lungmaskin, ECMO. Andra exempel 

på livsuppehållande åtgärder är dialys, tillförsel av blodprodukter, vätska och näring. 

Viktigt är att en fast vårdkontakt utses för patienten. Vårdkontakten skall ansvara för 

planeringen av patientens vård och vid planeringen ta hänsyn till att fastställa målen 

för vården, delmålen för de olika behandlingar och åtgärder som ingår i vården samt 

ta ställning till hur patientens behov av hälso- och sjukvård ska tillgodoses 

(Socialstyrelsen, 2011).  

 

Det är viktigt att i ett beslut om behandlingbegränsning mycket tydligt dokumentera 

vilken eller vilka sorts behandlingbegränsningar det rör sig om (Morrison et al., 

2010). 

2.4 Etik vid ej HLR och behandlingsbegränsning 

Vid beslut om behandlingbegränsning och ej HLR är det viktigt att ta hänsyn till 

patientens värdighet. Besluten är komplexa kan påverkas av till exempel etiska, 

kulturella och juridiska faktorer (Nolan et al., 2010; Mayer & Black, 2001). Patientens 

sociala situation eller psykiska status bör inte vägas in vid ett beslut om 

behandlingsbegränsningar eller ej HLR (Holm & Jørgensen, 2001). Beslut om 

behandlingsbegränsningar och ej HLR kräver alltid balanserade avvägningar, det bästa 

är att redan på förhand veta vad en patient önskar för behandling vid ett eventuellt 

hjärtstopp (Eisenberg & Mengert, 2001). Holm och Jørgensen (2001) menar dock att 

patienten inte skall behöva ta ställning om den vill ha HLR eller inte utan detta 

ställningstagande skall vara om det inte finns någon möjlighet att bli fullt återställd 

efter ett återupplivningsförsök. Beslutet bör då tas tillsammans med patienten och/eller 

dess anhöriga. Beslutet bör heller inte tas över huvudet på patienten med anhöriga om 

patienten är mentalt medveten och själv kan delta i beslutet (a.a.). Costello (2002) 

menar att ett behandlingsbegränsningsbeslut och framförallt ett beslut om ej HLR vid 

hjärtstopp alltid skall fattas utifrån patientens bästa. Detta kan vara kontroversiellt men 

vetskapen skall finnas om att det kan vara rent olämpligt att ge en svårt sjuk och/eller 

döende patient aktiv behandling (a.a.).  
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Hildén, Louhiala och Honkasalo (2004) fann ett flertal vanliga etiska problem i 

samband med beslut om behandlingsbegränsningar och ej HLR. Några av de problem 

som nämndes var bland annat konflikter med anhöriga, svårigheter med att förutsäga 

patientens prognos och osäkerhet om det fanns tillräckligt med information om 

patienten för att ett beslut om ej HLR skulle kunna vara försvarbart. Vidare upplevdes 

brist på tydliga och generella riklinjer och direktiv för beslut om ej HLR, konflikter 

mellan behandlande läkare och sjuksköterska, psykologisk stress associerad med beslut 

om ej HLR samt konflikt med patienten. Detta bekräftas även av Oberele & Hughes 

(2000) som fann att sjuksköterskor upplevde att läkare ibland handlar utifrån sina egna 

intressen om de upplever det svårt att diskutera behandlingsbegränsningar och ej HLR 

med patienten och anhöriga. Detta kan i sin tur resultera i en försening av 

behandlingsbegränsningsbeslut eller inget beslut alls. Vidare önskade sjuksköterskorna 

ett beslut där det klart och tydligt framgick hur de skulle handla i en speciell situation 

och ofta dömde de  läkaren utifrån om det fanns ett sådant beslut eller inte. Detta 

skapade också en etisk konflikt (a.a.).  

 

I vissa sammanhang och vid svåra beslut kan det vara nödvändigt att kunna enas kring 

etiska principer för att komma fram till ett bra beslut. År 2007 kom 

prioriteringscentrum med en ny utredning innehållande tre olika etiska prioriteringar 

som skall användas vid svåra val i vården. Dessa principer är människovärdesprincipen 

där hänsyn skall tas till att alla människor har lika värde och samma rättigheter 

oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället, behovs- och 

solidaritetsprincipen som innebär att den som har störst behov av vård skall ges 

företräde, samt kostnadseffektivitetsprincipen där sjukvårdens resurser skall användas 

där de gör mest nytta. Behandlingar som är kostsamma men troligen inte effektiva skall 

inte sättas in (Prioriteringscentrum, 2007). 

 

Även på studiesjukhuset finns lokala riktlinjer framtagna som skall användas vid etiskt 

svåra beslut (bilaga 4). Där används ovanstående etiska prioriteringar tillsammans med 

de fyra medicinska etiska principerna som Beauchamp & Childress (2001) tar upp vid 

svåra beslut för patienten till exempel i livets slutskede. Dessa etiska principer tas även 

upp av flera andra författare och är:  självbestämmandeprincipen/autonomiprincipen 

som reglerar individens rätt till självbestämmande. Respekt av individens vilja och att 
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alla berörda skall få påverka beslutet, människovärdesprincipen/non-maleficence som 

innebär att inte döda eller skada mänskligt liv samt respekt för mänskliga rättigheter, 

godhetsprincipen/beneficence som påtalar att inte tillfoga någon annan skada eller 

lidande. Viljan att göra gott och bidra till välbefinnande skall vara dominerande tankar. 

Den fjärde är  rättviseprincipen som innebär att fördela lika efter behov samt efter 

insats och merit (Lippert et al., 2010; Beauchamp & Childress 2001; Robinson, 2002).  

Alla patienter som ordineras någon slags behandlingsbegränsning och som vårdas i 

slutet av en obotlig sjukdom bör kunna garanteras att få behålla sin självständighet, 

komfort och värdighet. Insatser som lindrar smärta och lidande bör prioriteras 

(Morrison et al., 2010). 

2.5 Erfarenhet och upplevelse av ej HLR 

Att besluta om ej HLR är en process som kan ge upphov till många negativa känslor 

inklusive skuld, ambivalens och konflikter. Det är därför av stor vikt att det är bra 

kvalitet på kommunikationen i vårdgruppen och mellan all hälso- och 

sjukvårdspersonal (Handy, Sulmasy, Merkel & Ury, 2008). En amerikansk studie visar 

att sjuksköterskor upplever en konflikt i nästan hälften av alla beslut om att ej utföra 

HLR (Puntillo & McAdam, 2006). Sjuksköterskan är den som får leva med och följa 

det beslut som fattats av någon annan, i detta fall läkaren (Oberele & Hughes, 2000). 

Andra studier visar att både sjuksköterskor och läkare i hög grad upplevde att 

sjuksköterskor skall vara de som initierar ett beslut om ej HLR och vara med i 

diskussionen, även om det inte är ansvariga för beslutet (De Veer et al., 2008; Sulmasy, 

He, Kai, McAuley & Ury, 2008; Hildén et al., 2004). Sjuksköterskan är den som ska 

lyfta diskussionen ytterligare om läkare och sjuksköterskan ej är överens gällande 

livskvaliteten vid svårt sjuka patienter (Hildén et al., 2004). En engelsk studie av 

sjuksköterskor visade att ju längre erfarenhet sjuksköterskor och läkare hade, desto 

lättare hade de att acceptera och ta beslut om behandlingsbegränsning och ej HLR 

(Costello, 2002).  

 

Studier visar att det är av stor vikt att utgå ifrån patienters livsvilja och livskvalitet när 

beslut kring deras behandling eller icke behandling skall tas. Detta skapar också ett 

etiskt dilemma, när livskvalitet vägs mot det medicinska tillståndet (Vandervala, 

Hampson, Daly, Arber & Thomas, 2006; Hildén et al., 2004). Det är viktigt att 

sjuksköterskan för en dialog med patienten och anhöriga kring 
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behandlingsbegränsningsbeslut och ej HLR för att förhindra att etiska konflikter 

uppstår (Hildén et al., 2004). En europeisk studie visar att sjuksköterskor värderar 

livskvaliteten hos svårt sjuka mer än patienterna och deras anhöriga (Sprung et al., 

2007). Enligt Löfmark och Nilstun (1997) upplever de flesta sjuksköterskor att det är 

rätt att besluta om ej HLR.  

 

Puntillo och McAdam (2006) studie visar att missförstånd sker i vården trots att det 

läggs stor vikt vid samarbete, teamwork och kommunikation inom sjukvården. Viktigt 

är att samma språk används av all personal så att ej HLR har samma innebörd för alla. 

Sjuksköterskan är den som är utbildad till att se till hela patienten, dennes omgivning 

och utvärderar därför mer än själva huvudproblemet, medan läkaren är utbildad att 

finna, utvärdera och åtgärda ett specifikt problem (a.a.). En annan studie visar att 

patienters behandlingsbegränsningar diskuterades bland sjuksköterskor i 

patientjournalen i form av journalanteckningar eller i muntliga diskussioner 

sinsemellan (De Gent et al., 2007). Sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att prioritera 

behandlingsbegränsning i form av ej HLR för patienter som var kritiskt sjuka (Giles & 

Moule, 2004).  

 

Studier visar att sjuksköterskors uppfattning om vad ej HLR innebär vid 

behandlingsbegränsning skiljer sig åt och att ej HLR ofta blandas ihop med andra 

beslut som kan tas i livets slutskede som t ex palliativ vård. Ungefär hälften av alla 

sjuksköterskor anser att ett ej HLR beslut innebär att ingen HLR skall göras vid ett 

hjärtstopp (Hildén et al., 2004; Thibault-Prevost et al., 2000). Däremot anser knappt 

hälften att ej HLR innebär delvis eller total palliativ vård/omvårdnad och att det skall 

utgå från patientens symtom. Personal på internmedicinsk klinik upplever i högre grad 

att ej HLR endast har med återupplivning att göra, medan det på onkologisk klinik ses 

som en del i den palliativa vården (Hildén et al., 2004).  

3. PROBLEMFORMULERING 

Beslut om behandlingbegränsningar och beslut om ej HLR kan väcka olika tankar och 

frågor kring vilka patienter som bör ha något av det ordinerat. En annan oklar fråga är 

om det är någon skillnad mellan behandlingsbegränsning om ej HLR, palliativ vård och 

vård i livets slutskede? Kan det beslutas om ej HLR och behandlingsbegränsningar 

trots att patienten inte är i livets slutskede? Tidigare forskning visar att det finns olika 
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uppfattningar om vad egentligen behandlingsbegränsning om ej HLR innebär samt att 

det är oklart vilka patienter som bör ha det ordinerat och i vilken utsträckning. Ej HLR 

likställs till exempel ofta med vård i livets slutskede. Vissa studier visar på att 

sjuksköterskor uppfattade ej HLR endast som att ingen HLR skulle göras i samband 

med ett hjärtstopp, medan andra ansåg att ej HLR innebar delvis eller total palliativ 

vård. Litteraturen visar motstridiga resultat och få svenska studier beskriver 

sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter av behandlingsbegränsningar och 

behandlingsbegränsning om ej HLR. Därför finns behovet av att öka kunskapen om hur 

sjuksköterskor upplever vårdandet av patienter med eller utan 

behandlingsbegränsningsbeslut, för att kunna överbygga de missförstånd som sker i 

vården på grund av de olika uppfattningar som finns.  

4. SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av 

behandlingsbegränsningsbeslut om ej HLR. 

5. METOD 

5.1 Design 

En induktiv intervjustudie med kvalitativ design användes för att besvara syftet 

(Lundman & Graneheim, 2008; Polit & Beck, 2008). 

5.2 Urval 

Åtta sjuksköterskor från flera akutvårdsavdelningar på en klinik på ett 

universitetssjukhus i en storstad, i Sverige, valdes ut i enlighet med  Polit och Beck 

(2008) principer för bekvämlighetsurval. För att genomföra studien inhämtades 

skriftligt godkännande från verksamhetschefen på den utvalda kliniken (Bilaga 2). 

Studiens bakgrund, syfte och tillvägagångssätt presenterades för chefssjuksköterskor 

första veckan i februari 2011, de informerade i sin tur sjuksköterskor på respektive 

avdelningar. Sjuksköterskorna ombads därefter att kontakta författaren för deltagande. 

Inklusionskriteriet var att sjuksköterskorna skulle ha erfarenhet av 

behandlingsbegränsningsbeslut om ej HLR i arbete inom slutenvård.  
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5.3 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes med semistrukturerade intervjuer. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) är detta när fokus läggs på de historier som intervjupersonerna 

berättade, på intrigen och strukturen i dem. Intervjupersonerna fick berätta fritt om sin 

erfarenhet och upplevelse av ämnet, med utgångspunkt från en frågeguide (Bilaga 3). 

 

Under fyra veckor våren 2011 genomfördes åtta intervjuer av författaren med 

sjuksköterskor som arbetar på akutvårdsavdelningar vid en klinik i en storstad. 

Inledningsvis gjordes en pilotintervju för att testa frågeguiden, vilket resulterade i viss 

korrigering av frågorna innan de riktiga intervjuerna påbörjades. Inför varje intervju 

fick intervjupersonen fylla i bakgrundsfakta innehållande ålder, antal år i yrket, 

utbildningsnivå samt intervjuplats (Bilaga 3). Intervjuerna genomfördes enskilt i 

sjukhusmiljö eller den intervjuades hemmiljö, allt efter vad som passade för dem. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en bärbar dator och programmet Audacity 1.3 

Beta som laddades ner gratis från Audacitys hemsida: 

http://audacity.sourceforge.net/download/features-1.3-g.php?lang=sv  

Inför varje intervju informerades intervjudeltagarna återigen skriftligt och muntligt om 

att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst hade möjlighet att avbryta 

(Bilaga 1). Varje deltagare intervjuades en gång. Intervjuerna varade mellan 15 till 40 

minuter och var av semistrukturerad karaktär utifrån en intervjuguide, detta för att få så 

beskrivande svar som möjligt samt för kontroll att alla frågor blivit besvarade (Bilaga 

3). Ibland ställdes följdfrågor för förtydligande eller om berättelserna tappade fokus om 

ämnet. Innan intervjun avslutades summerade författaren vad som sagts, samt frågande 

deltagaren om denne hade något ytterligare att tillägga. 

5.4 Dataanalys 

Intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys med enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Enligt Lundman och Graneheim (2008) används denna metod för att 

tolka intervjuernas texter och dess innehåll. Detta gjordes genom att skillnader och 

likheter identifieras i textens innehåll. Därefter gjordes identifikation av 

meningsenheter, kondensera, abstrahera och koda. Subkategorier och kategorier 

skapades av koder med liknande innehåll, vilka besvarade frågorna i syftet.  

 

http://audacity.sourceforge.net/download/features-1.3-g.php?lang=sv
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Analysen började med att varje inspelad intervju transkriberades. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) skall intervjuerna transkriberas ordagrant till en text. Författaren har 

fått hjälp av en sekreterare med hälften av intevjuerna som transkriberades, den andra 

hälften har författaren själv transkriberat. Sedan lyssnades filerna igenom av författaren 

för att göra eventuella korrigeringar i texten. Vid transkribering har också hänsyn tagits 

till ickeverbala uttryck så som pauser på grund av tystnad, tvekan eller eftertanke. Även 

skratt och suckar har noterats, samt miner och gester i största möjliga mån. Detta enligt 

flera författare för att få en så bra helhetsbild av intervjuerna som möjligt (Graneheim 

& Lundman, 2004; Polit & Beck, 2008). Intervjuerna har sedan lästs igenom 

förutsättningslöst flera gånger av författaren, för att på så sätt lära känna texten och 

skapa en helhetsbild. Därefter identifierades meningsenheter, Excel användes som 

matris för kategorisering av texterna. Meningsenheterna identifierades och 

kondenserades sedan för att skapa en tydligare bild av innehållet och filtrera bort 

innehåll som inte passade in på syftet. Utifrån de kondenserade meningsenheterna 

skapades koder som visar det centrala i resultatet. Koderna delades upp i 11 

subkategorier som sedan resulterade i tre kategorier som övergripande beskriver 

sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter; Sjuksköterskors kunskap & erfarenhet, 

sjuksköterskors känsla av frustration och sjuksköterskors upplevelse av etiska 

dilemman. Allra sist valdes citaten ut, vilka var de citat som bäst beskrev 

subkategorierna. Citaten har översatts från talspråk till skriftspråk med hänsyn till den 

citerade. Detta görs för att den citerade inte skall kunna identifieras (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Nedan visas exempel på hur analysarbetet gick till väga (Tabell 1). 
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Tabell 1. Exempel på analysarbete 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

…känns det som 
att det riskerar att 
bli ett förlängt 
lidande om 
man…öh…det blir 
längre (tyst)…ja, 
vårdtid, liksom… 

Risken med att 
det inte finns ett 
beslut om ej 
HLR är att det 
blir ett förlängt 
lidade. 

Förlängt 
lidande vid 
avsaknad om 
ej HLR 

Avsaknad av 
beslut 

Känsla av 
frustration 

man skulle bli 
bättre på att, att 
fatta besluten 
tidigare innan det 
har gått långt, eller 
i alla fall diskuterat 
kring det när det 
ändå är så pass 
gamla, multisjuka 
människor som 
man …och 
försöka ta reda på 
vad, vad man vill. 

Besluten borde 
fattas tidigare 
innan det har 
hunnit gå så 
långt, i alla fall 
att diskussionen 
varit uppe på de 
som är gamla 
och multisjuka. 

Tidpunkt för 
beslut om 
behandlingsbe
gränsning ej 
HLR 

6. ETISKA ASPEKTER 

Studien är godkänd av den valda klinikens verksamhetschef som har fått information 

och lämnat sitt godkännande om att studien genomfödes (Bilaga 2). 

 

Intervjupersonerna har inför intervjuerna få ge sitt godkännande genom så kallat 

informerat samtycke, efter att ha fått information om studien och dess syfte. 

Intervjupersonerna fick både muntlig och skriftlig information om att svaren skulle 

behandlas konfidentiellt och att de var avsedda att redovisas i en form där inga enskilda 

svar kan identifieras. Information gavs också om att deltagandet var frivilligt och att de 

när som helst kunde avbryta sitt deltagande under intervjun (Bilaga 1). Detta förankras i 

tre etiska principer som finns formulerat i The Belmont Report; autonomiprincipen, 

godhetsprincipen samt rättviseprincipen. Detta för att forskning där människor deltar 

alltid måste beaktas ur ett etiskt perspektiv (Polit & Beck, 2008). 

 

Vidare har all data under studiens gång behandlats konfidentiellt genom att materialet 

har avidentifierats, ersatts med kodnummer och förvarats så att de ej kan sättas i 

samband med varandra. Sekreteraren som transkriberade hälften av intervjuerna fick 

avidentifierade ljudfiler. Hon arbetar ej på kliniken, utan är anställd som 

institutionssekreterade för en annan högskola på kliniken och kunde därför inte känna 
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igen rösterna på de intervjuade. Materialet har förvarats oåtkomligt för utomstående 

och kommer så fortsatt att göra. Resultatet presenteras på ett sådant sätt att enskilda 

deltagare inte skall kunna identifieras i enlighet med Polit och Beck (2008) principer. 

7. RESULTAT 

Åtta sjuksköterskor i åldern 27 till 49 intervjuades. De var samtliga kvinnor som hade 

mellan ett och 22 års erfarenhet i yrket. Samtliga av de åtta sjuksköterskorna hade 

grundläggande sjuksköterskeexamen, sex kandidatexamen och en hade påbörjat 

specialistutbildning. De två som saknade kandidatexamen hade en äldre 

sjuksköterskeutbildning där kandidatexamen ej ingick. Samtliga hade vid flertal 

tillfällen vårdat patienter med behandlingsbegränsningar och ej HLR. 

 

Resultatet av denna intervjustudie beskriver sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av behandlingsbegränsningsbeslut om ej HLR utifrån tre kategorier och  

11 subkategorier (Figur 1). De tre kategorierna som framkom i analysen var: 

Sjuksköterskors kunskap & erfarenhet, sjuksköterskors känsla av frustration och 

sjuksköterskors upplevelse av etiska dilemman.  

 

Figur 1. Kategorier och subkategorier som beskriver sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av 

behandlingsbegränsningsbeslut om ej HLR. 

 

7.1 Sjuksköterskors kunskap och erfarenhet 

Sjuksköterskorna hade olika uppfattningar om innebörden av 

behandlingsbegränsningar och ej HLR utifrån yrkeserfarenhet och personlig erfarenhet 

Sjuksköterskors kunskap 
och erfarenhet 

Innebörd av 
behandlingsbegränsning 

och ej HLR 

Betydelse av 
yrkeserfarenhet 

Betydelse av personlig 
erfarenhet 

Kommunikation 

Sjuksköterskors känsla 
av frusration 

Avsaknad av beslut 

Olika uppfattningar 

Brist på 
kommunikation 

Sjuksköterskors 
upplevelse av etiska 

dilemman 

Ovärdig död 

Gränsdragning 

Patient och 
anhörigas vilja 

Lagen kontra etik 
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av liknande frågor. Utifrån osäkerheten om vad begreppen egentligen innebar önskade 

sjuksköterskorna mer utbildning och diskussioner i ämnet. 

7.1.1 Innebörd av behandlingsbegränsning och ej HLR 

Innebörden av begreppet behandlingsbegränsningar beskrevs på olika sätt av 

sjuksköterskorna. För några av sjuksköterskorna innebar begreppet som ett sätt att 

begränsa nivån på den vård som skall utföras. De berättade också om olika 

behandlingsbegränsningsnivåer som de hade erfarenhet av. ”Begränsa nivån på vilken 

nivå man skall utföra vården. Jag tänker mig att det finns olika nivåer, olika 

begränsningar då.” (Sjuksköterska 1) 

 

Bland sjuksköterskorna beskrevs också behandlingsbegränsning som att ingen HLR 

skulle göras i samband med ett hjärtstopp. Svårigheter fanns att beskriva vad det 

egentligen innebar, då begreppets innehåll är så omfattande samt att de upplevde att det 

rörde sig om flera olika begrepp. ”Behandlingsbegränsning innebär att man inte 

återupplivar en människa om den får ett hjärtstillestånd till exempel.” (Sjuksköterska 

3) 

 

Däremot visades stor kunskap bland sjuksköterskorna gällande olika delar av en 

behandlingsbegränsning och vilka olika möjligheter av behandling som finns. Att ej 

HLR innebär att man inte gör något försök att återuppliva en patient med hjärtstopp, att 

man inte gör någon hjärtlungräddning, sågs som en självklarhet för de intervjuade 

sjuksköterskorna. ”Det är klart man skall ha full behandling, men om hjärtat slutar slå 

så skall man inte starta det igen” (Sjuksköterska 2) 

 

Bland sjuksköterskorna fanns även åsikter om att ej HLR även innebar något annat än 

endast att avstå från HLR, till exempel kunde det vara att dessa patienter inte skulle ha 

någon annan behandling som intensivvård (IVA-vård) eller erbjudas mobil 

intensivvårdsgrupp så kallad MIG-team.  

 

Sjuksköterskorna berättade om olika orsaker till att begränsa vårdnivån på något sätt. 

Det var vanligen äldre patienter med en eller flera kroniska och/eller obotbara 

sjukdomar, de patienter som inte förväntades överleva en återupplivning eller där viss 

behandling inte är till gagn för patienten. Vanligt förekommande var också att de hade 

någon form av kognitiv nedsättning eller annan funktionsnedsättning. Bland 

sjusköterskorna fanns också erfarenhet av en yngre patientkategori som har något slags 
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intravenöst drogberoende som gör att de drabbas av upprepade endokarditer och därför 

har ett hjärta som är så skadat att de inte skulle gå att återuppliva vid ett hjärtstopp.  

 

Det uttrycktes bland sjuksköterskorna en upplevelse av att vissa patienter med 

behandlingsbegränsning inte längre vill eller orkar leva och att de är införstådda med 

hur prognosen ser ut. 

 

Man märkte också att patienten inte ville, alltså på något sätt så märker man, dom vill inte. Dom 

protesterar när man skall sköta dom, dom vill inte… äta och dricka och jag tror inte att det är för 

att de inte kan, utan för att de inte vill. (Sjuksköterska 7) 

 

Sjuksköterskorna upplevde det som en trygghet att ha ett 

behandlingsbegränsningsbeslut om ej HLR, det upplevdes lättare att vårda patienten 

och de kände att patienterna ändå fick den behandling som är till gagn för den. 

 

När man väl slipper det här kravet att nu skall vi håller honom eller henne vid liv till allt… till 

vilket… till varje pris, så kan man slappna av på något sätt, att det blir liksom, lättare att sköta 

om den personen. (Sjuksköterska 8) 

 

7.1.2 Betydelse av yrkeserfarenhet 

Sjuksköterskorna upplevde att det var vanligast att det var sjuksköterskan som 

initierade beslut om behandlingsbegränsning och ej HLR. Ju längre yrkeserfarenhet 

som fanns, desto vanligare var initiering av behandlingsbegränsningar bland 

sjuksköterskorna. 

 

Det är vi tror jag, sju.. eller tror jag i alla fall. Ingen speciell person utan det är… just för att det 

är vi som står där och larmar sedan mitt i natten, eller ja när det nu händer spelar ingen roll, men 

det känns ju som om det ofta är mitt i natten… Just för att slippa det när det känns som man gör, 

begår ett övergrepp… Det är väl vi som är mest intresserade, för att det handlar om oss. 

(Sjuksköterska 7) 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det var vanligare att sjuksköterskor initierade 

behandlingsbegränsningsbeslut på äldre och multisjuka, medan läkarna var de som 

vanligen initierade behandlingsbegränsningsbeslut på de yngre patienterna. Nästan alla 

sjuksköterskor hade någon gång varit med och initierat behandlingsbegränsning eller ej 

HLR, vanligt var att när de fick rapport om en patient som skall skrivas in och där det 

går att misstänka hur det kan komma att sluta. Det är ungefär lika vanligt att läkaren tar 

beslut om behandlingsbegränsning eller ej HLR när sjuksköterskorna initierar det, som 

att det inte blir ett beslut om ej HLR. Det går att se en skillnad i hur läkare tar 

ställningen till dessa beslut beroende på om de arbetat vid en avdelning där dessa 

frågeställningar är vanliga. 
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Sjuksköterskorna upplevde att det skett en förändring de senaste åren i beslutsfattandet, 

det upplevs som att det blivit vanligare att patienter blir ordinerad endast ej HLR och att 

det i övrigt ges full behandling i form av läkemedel, undersökningar och kontroller. 

Detta görs fram till att insikten kommer att det inte kommer att gå vägen, att patienten 

ej kommer att överleva. 

 

Sjuksköterskorna upplevde lättare att justera behandlingsbegränsningar och ej HLR 

med det nya formuläret och att det görs allt oftare.  Däremot görs det fortfarande inte är 

i den utsträckning som de egentligen önskade. 

7.1.3 Betydelse av personlig erfarenhet 

Bland sjuksköterskorna uttrycktes en upplevelse om att det är mer beroende på person 

än vilken roll läkaren har på avdelningen som avgör hur beslut om 

behandlingsbegränsning faller ut. Vid tillfällen där det saknas beslut om ej HLR finns 

det sällan en förklaring på varför, vilket upplevdes ligga i läkarnas egen ångest att ta det 

slutgiltiga beslutet. Det finns erfarenhet av läkare som aldrig ordinerar ej HLR och då 

upplevs det handla mer om deras egen ångest. ”Sen finns det doktorer som aldrig sätter 

det och då känner man att det mer handlar om deras egen ångest” (Sjuksköterska 6) 

 

Sjuksköterskorna påtalade att det är av stor vikt att det förs en diskussion om patienter 

med olika behandlingsbegränsningar, eftersom de väcker känslor mer eller mindre hos 

alla beroende på vad de själva har för relation och erfarenhet av döden. Bland 

sjuksköterskorna uttrycktes det att oavsett personalkategori handlar det mycket om 

personlighet, vilka funderingar som funnits runt döden och hur ångestfyllt det är. 

 

Jag tror att det är lite om hur man är som person, inte lika mycket om hur länge man jobbat utan 

mer om man kanske har funderat över döden själv och hur ångest fylld man är runt det själv. 

(Sjuksköterska 7) 

 

7.1.4 Kommunikation 

Sjuksköterskorna uttryckte att frågor och diskussioner om behandlingsbegränsningar 

måste få ta större plats än vad det gör i dag detta gäller inom alla yrkeskategorier och 

över professionerna. Om sjuksköterskor och läkare är trygga i dessa frågor och beslut 

och har en gemensam uppfattning, kan detta underlätta för patienter och anhöriga i den 

situation de befinner sig i. Det är viktigt med tydlighet, att ta sig tid och att våga prata 
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om behandlingsbegränsningar och ej HLR . ”Man skall nog diskutera det här mer inom 

vården, i alla yrkeskategorier!” (Sjuksköterska 5) 

 

Några sjuksköterskor påtalade också vikten av att alla i personalgruppen vet när det 

finns en patient med behandlingsbegränsning och vilka behandlingsbegränsningar som 

det gäller detta för att veta vilken åtgärd som skall sättas in i olika situationer och 

tillstånd för patienten. Det är också viktigt att alla är informerade så att det inte startas 

upp med HLR och larmas i onödan vid till exempel ett hjärtstopp. Bland 

sjuksköterskorna berättades det att på vissa avdelningar togs det upp på morgonmöte 

om det fanns patienter med behandlingsbegränsning. På andra avdelningar får 

personalen läsa i journalen, även om det inte alltid är så tydligt som det skulle behöva 

vara, eller skall vara. 

7.2 Sjuksköterskors känsla av frustration 

Sjuksköterskorna upplevde ofta en stor frustration när det gäller beslut om 

behandlingsbegränsning och ej HLR. Bland annat på grund av att beslut ofta saknas av 

olika anledningar eller är försenat, samt att det ofta är otydligt eller inte alls 

dokumenterat utan endast muntlig information. En annan frustration som gav sig till 

känna bland sjuksköterskorna var att begreppet ej HLR uppfattas på olika sätt, både 

inom den egna professionen och även mellan andra yrkeskategorier inom vården, då 

vanligen gentemot undersköterskor och läkare. 

7.2.1 Avsaknad av beslut 

Sjuksköterskorna som intervjuades uttryckte en önskan att beslut om 

behandlingsbegränsningar och ej HLR skall fattas tidigare än vad som görs i dag. Det 

bör ske innan det hunnit gå så långt i patienters sjukdomsförlopp samt bör diskussionen 

alltid tas upp gällande de patienter som är gamla och multisjuka. Erfarenhet fanns av att 

besluten ofta tas alltför sent under vårdtillfället och att patienter hinner bli alltför dåliga. 

Önskemål fanns om att frågan skulle tas upp redan vid inskrivning. Ju längre tiden gick 

efter inskrivning, desto svårare blev det att ta upp med anhöriga vad egentligen 

behandlingsbegränsningen står för gällande just den här patienten. Flera sjuksköterskor 

beskrev att det är ett ständigt återkommande problem att det ej skrivs in 

behandlingsbegränsning på svårt grundsjuka patienter, som inte skulle överleva ett 

återupplivningsförsök. Framför allt sker detta nattetid då jouren sällan vill ta ställning 

till frågan  utan mer är inriktad på det akuta omhändertagandet. Det upplevdes också 
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som att vissa läkare skjuter på problemet för att de själva inte vill ta beslutet, vilket blir 

mycket frustrerande när allt går ut på att hålla patienten vid liv till morgonen i stället för 

att kunna ge god omvårdnad. ”Det kan komma väldigt dåliga patienter från akuten där 

man ändå inte tagit ställning till det här, men däremot att de skrivit i 

intagningsanteckningen att man får ta ställning till det i morgon…” (Sjuksköterska 3) 

 

Flera sjuksköterskor berättade också om att de mår dåligt ibland när det saknas beslut 

och de vet att de kan bli tvungna att starta upp HLR eftersom att det inte finns något 

beslut. 

7.2.2 Olika uppfattning 

Något som också tog upp av sjuksköterskorna var att det är viktigt att man talar om vad 

ej HLR innebär för just den specifika patienten, för att slippa diskutera och argumentera 

varför olika kontroller och prover skall tas. Bland sjuksköterskorna fanns också 

erfarenhet av att den vanligaste tolkningen av ej HLR är att man inte gör någonting 

annat, begreppet upplevdes som vagt. ”ibland så känns det att man släpper allt, att 

man gör ingenting men att man faktiskt åtgärda en del för att underlätta för 

människan.”(Sjuksköterska 3) 

 

Erfarenheter som fanns i studiegruppen visade att olika yrkesgrupper till viss del hade 

olika uppfattning om vad ej HLR innebär beroende på olika utbildning. Läkarna är 

skolade medicinskt och sjuksköterskorna mer humanistiskt, samtidigt som 

undersköterskorna inte har samma djup i sin utbildning som läkare och sjuksköterskor. 

Vidare talade sjuksköterskorna om att de upplevde större skillnad i åsikter inom 

läkargruppen än inom sjuksköterskegruppen samt att det var stor skillnad i hur 

sjuksköterskorna blev bemötta i diskussionerna kring behandlingsbegränsning och ej 

HLR. Vissa läkare upplevdes mer benägna att diskutera frågan än andra. Även om 

sjuksköterskan inte fick igenom sin önskan, finns det ändå en god motivering bakom 

beslutet, vilket upplevdes bero på hur kunnig läkaren var inom området. 

 

Bland sjuksköterskorna fanns också erfarenhet av att åsikterna skiljde sig inom 

vårdparet, det vill säga mellan sjuksköterska och undersköterska. Vanligaste problemet 

var att undersköterskan inte riktigt insåg att det kunde göras flera insatser på patienten 

för att bota även om patienten inte skulle återupplivas. De upplevdes ha svårt att se 

skillnaden mellan ej HLR och palliativ vård. De sjuksköterskor som hade erfarenhet av 
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detta, brukade ändå ta upp det med undersköterskan eftersom sköterskan är den 

ansvariga för omvårdnaden. Konflikter inom vårdparet visade sig ha uppstått på grund 

av detta. 

 
 På ett sätt är det mellan sjuksköterskor och undersköterskor för undersköterskorna har oftare 

svårt att förstå att 0-HLR kan betyda något mer, att man kan göra andra åtgärder fast man har 0-

HLR…. ...Men sen kan det ju skilja sig lite inom sjuksköterskegruppen också, men det är större 

klyfta mellan sjuksköterskor och undersköterskor, det tycker jag… Just i det här fallen där man 

ändå gör saker men inte återupplivar. Och det tror jag kanske har lite med kunskapen att göra 

faktiskt, som sjuksköterska sitter du ju med lite djupare kunskaper om… vad man kan bota och 

inte bota. (Sjuksköterska 7) 
 

Sjuksköterskorna talade om att det även drabbar anhöriga när det finns blandade 

uppfattningar om vad olika behandlingsbegränsningar och ej HLR  innebär. Dels på 

grund av att läkare har olika åsikter och kanske ordinerar repektive sätter ut läkemedel 

från dag till dag. Vårdpersonalen verkar också osäkra på vilken vård som skall 

bedrivas. 

7.2.3 Brist på kommunikation 

Sjuksköterskorna visste att det fanns ett speciellt formulär på sjukhuset där olika typer 

av behandlingsbegränsningar fylldes i. Deras erfarenhet var också att det inte användes 

som det var tänkt. Dokumentationen har ändå blivit bättre det sista året men fortfarande 

är det långt ifrån alla som använder formuläret som det skall användas. 

Sjuksköterskorna berättade att vissa läkare endast skriver en daganteckning och vissa 

lämnar endast muntliga beslut, vilket gäller framförallt nattetid. ”vissa skriver ju bara i 

någonstans i journaltexten att det är 0-IVA och 0-HLR och det är ju lite… mycket 

svårare att få tag på det… om det blir hjärtstopp är det ju jättesvårt att börja leta…” 

(Sjuksköterska 2)  

 

Sjuksköterskorna påtalade att det är svårt att hitta ett sätt att göra informationen 

lättillgänglig så att all inblandad vårdpersonal lätt skall kunna se det. Det borde göras 

lika på alla avdelningar och enheter på ett sjukhus. 

7.3 Sjuksköterskors upplevelse av etiska dilemman 

Sjuksköterskorna upplevde flera delar av beslutsfattandet som etiska dilemman. Vid 

avsaknad av beslut om ej HLR kunde det ibland kännas som ett övergrepp på patienten 

om de var tvungna att starta HLR på grund av att lagen säger det. Även 

gränsdragningar gällande kontroller, undersökningar, hur svårt sjuk patienten är kunde 

upplevas som svårt. Erfarenheter fanns också om att anhörigas krav på vård kunde 
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skapa ett etiskt svårt dilemma, då anhöriga inte är riktigt införstådd med hur prognosen 

ser ut för sin anhörig. 

7.3.1 Ovärdig död 

Sjuksköterskorna talade om hur de upplevde det jobbigt och ovärdigt att återuppliva 

vissa svårt sjuka patienter. Bland sjuksköterskorna uttrycktes att det kändes som ett 

övergrepp mot patienten eller som en känsla av att begå ett brott mot en annan 

människa. Erfarenheter fanns av att de startat upp HLR på patienter och fått igång 

hjärtat på dem men sedan har patienten avlidit timmar eller dagar efteråt svårt 

hjärnskadade med ytterligare en tids lidande. ”Det känns så ovärdigt, så oetiskt 

verkligen, man frågar sig vad vi egentligen håller på med.” (Sjuksköterska 4) 

”just det här som gör det till ett sånt ovärdigt slut, man kunde ha gjort något fint av det 

och så i stället… Blir det kaotiskt istället…” (Sjuksköterska 5) 

7.3.2 Gränsdragningar 

Flera sjuksköterskor talade om att det är svårt att veta var gränsen går, när det är dags 

att sätta in behandlingsbegränsningar om ej HLR. De flesta var ändå överens om att 

beslutet skall tas när man tagit ställning till om den här patienten gynnas eller inte 

gynnas av att vi startar HLR. Någon tydlig gräns finns inte, upplevelse fanns bland 

sjuksköterskorna att det ibland kändes som om alla patienter skulle räddas till varje 

pris. 

 

Varför kan inte folk få dö? Varför måste alla räddas till varje pris, fast de är hur gamla som helst 

och sjuka. Alltså, det är inte åldern, men ofta när man är gammal så är man ofta väldigt sjuk 

också (Sjuksköterska 5) 

 

Vilken behandling och vilka kontroller som skall tas på en patient med ej HLR 

upplever flera sjuksköterskor laddat ämne. Åsikterna överensstämmer inte, där en del 

tycker att man skall göra endast det som är nödvändigt för patientens välmående, 

medan andra anser att de skall få den behandling de behöver då ej HLR endast innebär 

att man inte återupplivar vid ett hjärtstillestånd. Sjuksköterskorna talade också om att 

var väldigt individuellt och att den bedömningen måste göras från patient till patient. 

 

Om det bara är ej HLR för att inte återuppliva om hjärtat stannar och man räknar med att 

patienten skall bli frisk från den sjukdom den ligger inne för/…/då tycker jag att man skall göra 

allt, alltså de kontroller som då behövs, puls och blodtryck, de prover och mediciner som 

behövs. Är det en patient där man inte tror att det kommer att gå bra, att den snart kommer att 

dö, då skall man göra så lite som möjligt, utan bara göra det som hjälper patienten. 

(Sjuksköterska 7) 
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7.3.3 Patient och anhörigas vilja 

Flera sjuksköterskor upplevde att läkarna ibland har svårt att besluta om ej HLR för att 

anhöriga har svårt att släppa taget och att de därför då hellre väljer att undvika 

diskussionen. Upplevelse fanns också att läkare undviker att ta beslut, för att de är 

rädda att gå emot patientens vilja i de fall där patienten inte är medveten.  

  
 Ofta kan det vara de anhöriga, ja en liknande patient men där anhöriga inte vill släppa greppet 

och doktorerna många gånger har också svårt att släppa greppet. Det kanske är lättare för oss 

sjuksköterskor som inte behöver fatta beslutet att säga att… ...Det kanske skulle vara svårare om 

man själv var tvungen att fatta beslutet... (Sjuksköterska 7) 
 

Bland sjuksköterskorna berättades att det ibland är anhöriga som tar upp frågan, dels 

för att de inte orkar se sin anhörige lida längre och dels för att kanske frågan redan varit 

uppe vid ett tidigare vårdtillfälle och fortfarande är aktuell. ” Och kanske anhöriga 

ibland också i vissa fall kan det faktiskt vara dem som tar upp det”(Sjuksköterska 8) 

 

Sjuksköterskorna pratade också om att det kunde vara till hjälp för de anhöriga, som på 

så sätt lättare kan ställa in sig på vilka utsikter patienten hade. Sjuksköterskorna 

menade att det kan bli lättare för de anhöriga att släppa greppet om sin anhörige om 

personalen tydligt visar och förklarar hur det ser ut för just den patienten och att vården 

i vissa avseenden kan komma att begränsas för deras anhörige. Önskemål fanns bland 

sjuksköterskorna att behandlingsbegränsningsbeslut och beslut om ej HLR skulle sättas 

tidigare än vad som gör idag, inte bara för personalens skull utan även också för 

patienten och de anhörigas skull. 

7.3.4 Lagen kontra etik 

Flera sjuksköterskor kände sig tvingade på grund av lagen att påbörja HLR på patienter 

trots att de var övertygande om att det endast medförde ett förlängt lidande för 

patienten. Det berättades om en gammal patient med många svåra grundsjukdomar och 

som bedömdes inte skulle klara av ett återupplivningsförsök. Läkaren fick inte kontakt 

med anhöriga och ville därför inte skriva in beslutet, även om läkaren var väl införstådd 

med att patienten inte skulle klara sig. Patienten fick ett hjärtstopp och de var tvungna 

att starta upp HLR då beslutet saknades. Ett svårt etiskt dilemma. ”Man är ju tvungen 

enligt lag, men man vet att sedan när det kommer en läkare är det bara att avbryta, 

varför ens påbörja?” (Sjuksköterska 4) 
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8. DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Val av metod och design gjordes utifrån ämnet och det problem som skulle studeras. 

En induktiv intervjustudie med kvalitativ design och efterföljande innehållsanalys 

användes för att besvara syftet, då det var sjuksköterskornas upplevelser och 

erfarenheter som skulle belysas det i enlighet med flera författare (Lundman & 

Graneheim, 2008; Polit & Beck, 2008). Detta visade sig vara en bra metod då resultatet 

av analysen gav svar på syftet utfrån svaren i intervjuerna.  

 

Urvalet bestod av åtta sjuksköterskor från flera akutvårdsavdelningar på en klinik vid 

ett universitetssjukhus i en storstad i Sverige. Dessa valdes ut enligt principen för 

bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2008). Bekvämlighetsurvalet innebar bland annat att 

det var på den egna kliniken för att logistiken skulle vara enkel och beslutsvägarna och 

kommunikationen kortare med ledning och deltagare. En nackdel med detta kan vara 

att flera av sjuksköterskorna kände till författaren och därför eventuellt kunde känna att 

de inte kunde delge vissa svar. Ytterligare en aspekt på detta är att de känner till 

författarens stora intresse för frågan och därför försöker ge de svar som de tror önskas. 

Fördelen kan vara att de känner sig mer avslappnad och därigenom har lättare att öppna 

sig samt att samtalet snabbt kom igång. Alla sjuksköterskor har själva anmält sig att 

delta i studien efter att ha fått informations av sina chefsjuksköterskor, vilket kan tolkas 

som att de kände sig bekväma i rollen att bli intervjuade. Alla hade erfarenhet av 

behandlingsbegränsningar och ej HLR då alla hade arbetat minst ett år som 

sjuksköterska. Resultatet kan vara överförbart på andra akutvårdsavdelningar eller 

allmänmedicin avdelningar då de har ett liknade patientklientel, de kan dock ha bättre 

utvecklade rutiner för behandlingsbgränsningsbeslut om ej HLR än vad studiekliniken 

har. Avdelningar med mer specifik patientkategori kan skilja sig mer då de kan en 

annan inriktning på vården. 

 

Datainsamlingen har gjorts med hjälp av semistrukturerade intervjuer, där fokus lades 

på de historier som intervjupersonerna berättade, på innehållet och strukturen i dem i 

enlighet med Kvale och Brinkmann (2009). Intervjupersonerna fick utifrån frågor 

berätta fritt om sin erfarenhet och upplevelse av ämnet i enlighet med Lundman och 

Graneheim (2008). Då författaren inte är en van intervjuare kan detta i sig gjort att 
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ämnet ibland glidit ifrån sin kärna, men författaren har en har en förförståelse på grund 

av lång erfarenhet i ämnet och har därför kunnat ställa relevanta följdfrågor. 

 

Intervjuerna genomfördes under fyra veckor våren 2011, utifrån när det passade 

intervjupersonerna. Val av tid för intervjun spelar ingen större roll då beslut om ej HLR 

och behandlingsbegränsningar sker under hela året. Resultatet kan däremot ha 

påverkats av om intervjupersonen nyligen vårdat en patient med 

behandlingsbegränsning eller en patient som de upplevt behövt ha en 

behandlingsbegränsning. Spridningen på ålder och erfarenhet kan också ha präglat 

svaren, vilket också har visats på den variation i upplevelser och erfarenheter som finns. 

Då den åttonde och sista intervjun var svår att få till stånd användes pilotintervjun, 

eftersom frågorna ej förändrats nämnvärt efter att den gjordes och innehållet därför är 

relevant. Alla intervjuer genomfördes enskilt på deras arbetsplats, min arbetsplats och 

hemma hos intervjudeltagarna, utifrån vad som passade för dem.  

 

Varje deltagare intervjuades en gång och var av semistrukturerad karaktär utifrån en 

intervjuguide, detta för att få så beskrivande svar som möjligt samt att för att ha 

kontroll över att ha fått svar på alla frågor (Bilaga 3). Intervjuerna var till en början 

tänkta att ta cirka en timme men blev betydligt kortare och varierade i längd. 

Variationen i tid på intervjuerna beror på att en del svarade kort och koncist på frågor 

och utan större djup, medan andra hade en mer målande beskrivning. Området som 

skulle studeras täcktes ändå väl in med hjälp av frågeformuläret och författarens 

förförståelse som gjorde att de rätta följdfrågorna kunde ställas. Utifrån urvalet kan 

författaren konstatera att de mer målande svaren kom ifrån de med längre erfarenhet.  

 

Varje intervju transkriberades ordagrant till en text i enlighet med Kvale och 

Brinkmann (2009). Författaren har fått hjälp av en sekreterare med hälften av 

intevjuerna som transkriberades, den andra hälften på egen hand. Fördel med att få en 

del utskrivna av sekreterare var att det gick fort, däremot var sekreterarens schema inte 

i fas med författarens intervjuer varför det drog ut lite på tiden. Nackdelen med att få 

intervjuer utskrivna är att dessa intervjuer inte bearbetades av författaren i samband 

med transkriberingen, vilket gjorde att intervjuerna fick läsas och lyssnas igenom några 

fler gånger för att skapa en tydlig bild av innehållet. En annan nackdel är att 

sekreteraren inte alltid har förstått bakgrunden till de ickeverbala uttrycken som 



24 

 

tystnad, suckar, miner och gester i intervjuerna, vilket har fått korrigerats av författaren 

som vet vad som skedde under intervjuerna, för att få en sån bra helhetsbild som 

möjligt. Detta i jämförelse med Graneheim & Lundman (2004). 

 

För att öka trovärdigheten i studien har innehållsanalysen lästs igenom av en kollega 

och studiekamrat för att på så sätt säkra innehållet och att författaren inte på grund av 

sin förförståelse har valt att analysera svaren som denne önskar utan utifrån vad som 

verkligen sagts, vilket stärker tillförlitligheten. Handledaren har också under studiens 

gång tagit del av materialet och analysen och varit behjälplig vid frågor. 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser erfarenheter av 

behandlingsbegränsningar om ej HLR. Resultatet baserar sig på intervjuer med åtta 

sjuksköterskor från fem akutvårdsavdelningar på en klinik. Under analysen framträdde 

tre övergripande kategorier; Sjuksköterskors kunskap & erfarenhet, sjuksköterskors 

känsla av frustration och sjuksköterskors upplevelse av etiska dilemman. Elva 

subkategorier kom fram under analysen som förtydligar sjuksköterskornas erfarenheter 

och upplevelser, därför har citaten tagits därifrån. 

 

Innebörden av behandlingsbegränsning om ej HLR visade sig ha olika betydelse hos 

sjuksköterskorna i studien. Nivån på den vård som patienterna skulle få såg olika ut för 

flera av sjuksköterskorna. Detta kan jämföras med två andra studier som visade att 

mindre än hälften av sjuksköterskorna kunde definiera begreppet ej HLR korrekt 

(Thibault-Prevost et al., 2000; Hildén et al., 2004). Bland sjuksköterskorna fanns olika 

åsikter. Några såg det som en individuell bedömning, att patienten skall ha den vård 

den är i behov av oavsett på vilken nivå. Andra ansåg att patienter med 

behandlingsbegränsning om ej HLR endast skall ha god omvårdnad och minsta möjliga 

behandling och kontroller. Detta kan också jämföras med Hildéns studie från 2004, där 

en del av sjuksköterskorna minskade sina rutinkontroller på patienter med ej HLR och 

nästan hälften av sjuksköterskorna uppfattande det som att ej HLR inkluderade en 

övergång till palliativ vård. Flera studier konfirmerar detta, där både sjuksköterskor och 

läkare i viss utsträckning ansåg att patienter med ej HLR-beslut krävde mindre vård och 

behandling (Fritz, Fuld, Haydock & Palmer, 2010; Ferdinando, 2007). Detta ger en 

signal om avsaknad av kunskap vilket sjuksköterskorna i denna studie påtalade samt 
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önskan om mer utbildning och diskussioner om behandlingsbegränsning om ej HLR 

samt övriga behandlingsbegränsningar och vad som ingår i dessa.  

 

I föreliggande studie berättade sjuksköterskorna om en upplevelse av frustration utifrån 

avsaknad av beslut om ej HLR av olika anledningar samt på grund av att begreppet 

uppfattas på flera olika sätt, både inom den egna yrkeskategorin och gentemot andra 

yrkesgrupper. Detta överenstämmer med en annan svensk studie som visar att 

sjuksköterskor upplevde att beslutsfattandet präglades av osäkerhet och av brist på 

kommunikation och samarbete bland alla berörda. Den visade att personal hade olika 

sätt att hantera beslutsfattandet, vilka var den största orsaken till brist på 

kommunikation. Otillräckligt samarbete mellan sjuksköterska och läkare, 

sjuksköterskans bristande förtroende för läkare, hinder för patientens delaktighet och 

ambivalens om den roll som patientens närmaste uppges som anledning till bristen på 

kommunikation (Silén, Svantesson & Ahlström, 2008). I en annan studie kände 

sjuksköterskorna stor frustration när beslut om ej HLR fördröjdes av läkaren, vilket 

resulterade i mer lidande för patienten och att meningslös återupplivning i sin tur orsakade 

moralisk stress hos sjuksköterskor (McBride & Clark, 2006), vilket även bekräftas i denna 

studie. Däremot uppskattade sjuksköterskorna de tillfällen när de kunde diskutera 

behandlingsbegränsningar och ej HLR och om läkare lyssnade på dem, även om det 

beslutet blev något annat än de önskat vilket konfirmeras i en annan svensk studie (Hildén 

et al., 2004). Flera studier visar att sjuksköteskor upplever det viktigt att få vara delaktig 

och bli konsulterad i beslut i frågor rörande ej HLR (Hildén et al., 2004; Giles & Moule, 

2004; Costello, 2002), vilket även framkom i denna studie. Sjuksköterskorna upplevde det 

som att läkarna var mer medicinskt utbildade, medan sjuksköterskorna hade ett mer 

humanistiskt synsätt i sin utbildning. Detta beskrivs även i en annan studie som visar att 

läkare är mer fokuserad på själva sjukdomen och den skall behandlas och har därför 

svårare att anpassa sig till ett palliativt eller patientcentrerat synsätt än vad 

sjuksköterskor har (Robinson, Cupples & Corrigan, 2007). Det uttrycktes att 

sjuksköterskorna ofta var de som initierade behandlingsbegränsningsbeslut om ej HLR, 

vilket är helt i linje med andra studier (McMillen, 2008; Robinson et al., 2007; 

Benbenishty, DeKeyser Gantz, Lippert, Bulow, Wennberg, Henderson et al., 2006).  

 

Sjuksköterskorna talade om att missförstånd sker hela tiden bland annat på grund av 

dålig kommunikation, vilket belyses i Puntillo och McAdam (2006) studie som visar att 
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missförstånd sker i vården trots att det läggs stor vikt vid samarbete, teamwork och 

kommunikation sjukvården. Viktigt är att begrepp gällande behandlingsbgränsningar 

uttrycks på samma sätt överallt (a.a.). Sjuksköterskorna berättade om tillfällen där de 

fått ett ej HLR beslut muntligt, vilket enligt Morrison et al. (2010) är helt oacceptabelt. 

Beslut om ej HLR skall tillsammans med beslutsunderlag skall dokumenteras och 

tydligt kunna ses i patientjournalen enligt lokala riktlinjer (SOSFS, 2011, Morrison et 

al., 2010, Lippert et al., 2010; Anderson-Shaw, 2003) och även flera studier talar om 

vikten om att behandlingsbegränsningsbeslut om ej HLR finns dokumeterat (Liljedahl 

et al., 2005; Hildén et al., 2004; Giles & Moule, 2004). 

 

Alla sjuksköterskor upplevde det psykiskt påfrestande att återuppliva svårt sjuka 

patienter, som de på förhand kunde förutsäga att de hade små eller inga chanser klara 

ett återupplivningsförsök, några upplevde det som ett övergrepp mot patienten. Detta 

kan jämföras med en studie visar att sjuksköterskor upplevde det som ett etiskt 

dilemma att att hålla patienter vid liv om det endast medför lidande för patienten 

(Costello, 2002), vilket också kan ses som ett övergrepp mot patienten. En studie om 

intensivvårdssjuksköterskor visade att de ofta upplevde det psykiskt stressigt när de 

skulle välja mellan att acceptera en naturlig död eller försöka att rädda liv. De upplevde 

det som ett etiskt dilemma, som ett val mellan gott och ont (Hov, Hedelin & Athlin, 

2007). 

 

Etiska dilemman upplevdes också ibland i samband med diskussioner med patient och 

anhöriga, som kan ha svårt att släppa taget och där läkaren har svårt att ta beslut i 

samband med det. Det visar en europeisk studie om patienter som visste att de hade en 

begränsad tid kvar att leva, ofta var lugna med om de fått tydlig information och 

önskade ofta därefter endast smärtlindring och behandling för att må så bra som möjligt 

(Sprung et al., 2006).  Kanske skulle det vara lättare för både patienter och anhöriga om 

vi i personalen och hela diskussionen hade en annan aproach. I USA diskuteras att byta 

från begreppet DNR (Do Not Resuscitate) till AND (Allow Natural Death), för att på så 

sätt inte avstå ifrån behandling utan istället tillåta en naturlig död (Venneman, Narnor-

Harris, Perish & Hamilton, 2008).  
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8.3 Slutsats 

Det finns tydliga riklinjer för behandlingsbegränsningar och ej HLR, ändå så indikerar 

denna studie att missförstånd begås i hela vårdkedjan, inom alla personalkategorier. 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet och upplevelse av stora brister i kommunikationen 

mellan vårdpersonal inom alla personalkategorier. Tydliga brister sågs i 

kommunikationen när det gäller behandlingsbegränsningar och beslut om ej HLR. 

Detta gällde bland annat dokumentationen där det inte tillräckligt tydligt framgår vad 

behandlingsbegränsningsbeslutet innebar för just denna patient och där det inte heller 

var dokumenterat på rätt ställe. Det är av stor vikt att ett beslut om ej HLR inte likställs 

med att ingen behandling skall ges. 

 

Klart var också att begreppen måste diskuteras mer inom alla personalkategorier, mer 

utbildning inom området behövs, förbättra beslutsfattandet och vården av de patienter 

som har eller bör ha beslut om ej HLR. Kanske kan en ytterligare förändring av 

begreppen göra en förbättring för både personal, patient och anhöriga genom att byta 

från begreppet DNR till AND (Venneman et al., 2008). Att få välja mellan en naturlig 

död eller att inte blir återupplivad, känns som ett enkelt val.  

8.4 Klinisk betydelse 

Svårt sjuka patienter får och kommer också i framtiden att få beslut om 

behandlingsbegränsningar och ej HLR. Det är därför av stor vikt att kartlägga vilka 

upplevelser och vilken erfarenhet det finns av detta bland vårdpersonal. Resultatet av 

denna studie är av klinisk betydelse då det i studien framkommit upplevelser och 

erfarenheter som kan vara viktiga att diskutera i samband med beslut om olika 

behandlingsbegränsningar.  

8.5 Förslag på vidare forskning 

- Andra personalkategoriers erfarenhet och upplevelser av 

behandlingsbegränsningar. 

- Forskning för att tydliggöra begreppen HLR, ej HLR och en naturlig död. 
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Bilaga 1 

 
 
  

Information till studiedeltagare 

 

Förfrågan om medverkan i en studie om sjuksköterskors erfarenhet och syn på 

omvårdnaden av patienter med behandlingsbegränsningsbeslut om ej HLR. 

 

Jag är en sjuksköterska som studerar vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I 

utbildningen ingår det att genomföra en empirisk studie som skall sammanställas i en 

magisteruppsats. Området som skall studeras är sjuksköterskors erfarenhet och syn på 

omvårdnaden av patienter med behandlingsbegränsningsbeslut om ej HLR. 

 

Jag vill därför tillfråga dig om att delta i en intervju gällande dina erfarenheter av 

behandlingsbegränsningar med fokus på ej HLR, det kan därför vara bra om du 

funderar lite runt ämnet och de erfarenheter du har innan vi träffas. Intervjun kommer 

att ta ca 60 minuter. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i en 

form där inga enskilda svar kan identifieras. Deltagandet är frivilligt och du kan när 

som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande. Du har möjlighet att göra 

intervjun under ordinarie arbetstid, annars på egen tid beroende på vilket som passar 

bäst för dig. 

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap och bidra till ett 

förbättrat patientomhändertagande. 

  

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig 

till:  

 

 

Författare:  

Anna Hammarin    

Leg. sjuksköterska   
anna.hammarin@karolinska.se  

 

Infektionskliniken 

Karolinska Universitetssjukhuset 

Huddinge 

08-58580652/54 

 

 

Handledare: 

Ann-Mari Hedman 
heda@rkh.se  

Röda Korsets Högskola 

Stockholm 

08-587 516 00 

mailto:anna.hammarin@karolinska.se
mailto:heda@rkh.se
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Samtycke till deltagande i intervjutudie om behandlingsbegränsning om ej HLR 

 

Här med intygar jag att jag fått muntlig och skriftlig information om studien. Jag har 

fått möjlighet att ställa frågor och fått dem besvarade. Mitt deltagande i studien är 

frivilligt och jag kan när som helst avbryta mitt deltagande. Jag har förstått den 

information jag fått och samtycker till att delta i studien. 

 

 

 

 

_______________________ ______________________ 

Underskrift   Ort/datum 

 

 

 

 

_______________________ 

Namnförtydligande 
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Till verksamhetschef 

  

Jag är en sjuksköterska som studerar vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I 

utbildningen ingår det att genomföra en empirisk studie som skall sammanställas i en 

magisteruppsats. Området som skall studeras är sjuksköterskors erfarenhet och syn på 

omvårdnaden av patienter med behandlingsbegränsningsbeslut om ej HLR. 

 

Jag ber härmed om godkännande att få genomföra en undersökning med syfte att öka 

kunskapen gällande åsikter om behandlingsbegränsningar och ej HLR på er klinik.  

 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av narrativa intervjuer av sjuksköterskor 

gällande deras erfarenhet och syn på omvårdnaden av patienter med 

behandlingsbegränsningsbeslut med fokus på ej HLR. Intervjun kommer att ta ca 60 

minuter och svaren kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i en form där 

inga enskilda svar kan identifieras. Deltagandet är frivilligt och sjuksköterskan kan när 

som helst och utan förklaring avbryta sitt deltagande.  

 

Samtliga chefsjuksköterskor är vidtalade och kan hjälpa till med den praktiska 

planeringen för genomförandet under förutsättning att projektet godkänns från 

verksamhetschef.  

Resultaten kommer att återrapporteras till berörda enheter.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Författare:  

Anna Hammarin    

Leg. sjuksköterska   
anna.hammarin@karolinska.se  

 

Infektionskliniken 

Karolinska Universitetssjukhuset 

Huddinge 

08-58580652/54 

 

 

Handledare: 

Ann-Mari Hedman 
heda@rkh.se  

Röda Korsets Högskola 

Stockholm 

08-587 516 00 

mailto:anna.hammarin@karolinska.se
mailto:heda@rkh.se
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Samtycke verksamhetschef 

 

Härmed ger jag mitt godkännande till att presenterad studie om 

behandlingsbegränsning om ej HLR genomförs på denna klinik. 

 

 

 

 

_______________________ ______________________ 

Underskrift   Ort/datum 

 

 

 

 

_______________________ 

Namnförtydligande 
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INTERVJUGUIDE 

 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet och syn på omvårdnaden 

av patienter med behandlingsbegränsningsbeslut om ej HLR. 

 

Bakgrundsdata 

Nr: 

Tid: 

Plats: 

Ålder: 

Antal år i yrket: 

Utbildningsnivå: 
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Erfarenheter 

Vilka erfarenheter har sjuksköterskan av behandlingsbegränsningsbeslut? 

Vad innebär behandlingsbegränsning för dig?  

Beskriv vilka patienter som brukar ha behandlingsbegränsning? Hur kan det se ut då? 

Berätta om olika nivåer inom behandlingsbegränsning?  

Berätta om hur ni använder er av behandlingsbegränsningsformulär på er enhet? 

Berätta om en patient som du vårdat som varit ordinerad behandlingsbegränsning? 

Vilka behandlingsbgränsningar rörde det sig om?  

Berätta om en gång när du varit med och intitierat behandlingsbegränsning på en 

patient? Vilken? Vilka? Vem intiterar vanligen en behandlingsbgränsning på er enhet? 

 

Symtomkontroll 

Hur vårdas patienter med behandlingsbegränsning om ej HLR? 

Vad innebär ej HLR för dig? 

Berätta om en patient med ordinationen ej HLR och beskriv varför den hade just den 

ordinationen? Symtom? Besvär? Orsak? Behandling? Hade den några fler 

behandlingsbgränsningar och i så fall vilka? 

Beskriv vad för behandling och vilka kontroller som gjordes på patienten? 

Berätta rent allmänt vilka kontroller tycker du skall tas och vilken behandling och vård 

en patient skall erbjudas som har ordination om ej HLR?   

 

Samarbete 

Hur samarbetar den mångproffesionella personalgruppen kring patienter med 

behandlingsbegränsningsbeslut om ej HLR? 

Berätta om en patient där du upplevde att patienten borde ha ordination om ej HLR, 

men där läkaren inte ville ordinera det? Beskriv hur du upplevde det?  Vilka risker 

fanns för patienten eller dig som vårdare med detta?  

Beskriv på vilket sätt patienten kunde ha kommit till skada på grund av detta?  

Beskriv hur vanligt det är att ni kommer i kontakt med dessa situationer på er avdelning 

och hur nu hanterar det?  
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Kommunikation 

Hur fungerar kommunikationen i personalgruppen? 

Berätta om kommunikationens betydelse i arbetsgruppen och vilken betydelse den har 

för vården av en person med belut om ej HLR?  

Berätta om ett tillfälle där en patient var ordinerad ej HLR och där åsikterna gick isär 

om hur patienten skulle vårdas? På vilket sätt? Beskriv hur du/ni hanterade det?  

Beskriv vilka olika åsikter som fanns? Beskriv var de olika åsikterna fanns, i den egna 

yrkesgruppen eller gentemot andra yrkeskategorier? 

Berätta rent allmänt om olika åsikter om innebörden i ej HLR? På vilket sätt hanterar 

du/ni det på er enhet? 

 

Avslutning 

Beskriv om du kunnat göra något annorlunda som hade varit bättre för patienten? Hur 

kunde ansvarig läkare gjort något annorlunda? 

 

Är det något du vill tillägga som inte tagits upp? 
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Bilaga 4. 
 

Handboken för kliniska riktlinjer 

Beslut om behandlingsbegränsning 

i livets slutskede 

 

Datum: 2008-02-05 

Version nr: : 6 

Utarbetad av: Kvalitet och patientsäkerhet/Etik samordning av XXX 

Godkänd av: XXX 

 

______________________________________________________________________ 
Patientens namn, personnummer, avdelning 

 

Beslut om behandlingsbegränsning i livets slutskede 

Det medicinska beslutsfattandet bygger på medicinska fakta och etiska överväganden. All 

behandling 

ska grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. Behandlingsbegränsning utifrån kunskap 

och 

med hänsyn till patientens bästa och patientens självbestämmande innebär ibland att helt eller 

delvis 

avstå från behandling. Beslutet omprövas vid ändring i patientens tillstånd eller vid begäran 

från 

patienten/ställföreträdare. 

 

Nytt beslut  Ja  Nej 

 

Ingen behandlingsbegränsning 

Behandlingsbegränsning 

Beslutsgrund 

 

Patientens självbestämmande …………………………. 

Sjukdomens dåliga prognos …………………………. 

Fritext 

 

Avstå från att påbörja viss behandling 

MIG (mobila intensivvårdsgruppen) 

Blodtransfusion 

IVA(intensivvård)/HIA (hjärtintensivvård)  

Andningsoxygen 

HLR(hjärt- lungräddning)/AHLR(avancerat)  

Vasoaktiva läkemedel 

Pacemaker Antibiotika 

Invasiv ventilatorbehandling  

Cytostatika 

Noninvasiv ventilatorbehandling  

Nutrition 

Dialys  

Vätska 

Operation …………………………… 

Strålbehandling …………………………… 
 

Referenser: 1. Allmänna råd från Socialstyrelsen 1992:2. Livsuppehållande åtgärder i livets slutskede. 

2. Socialdepartementet SOU 2000:6 Döden angår oss alla – värdig vård vid livets slut. 

3. SFAIs Nationella riktlinjer om att avstå eller avbryta behandling inom svensk intensivvård. 2006 

4. Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och avbryta livsuppehållande behandling. 
Antagna av Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik. 2007 
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Avbryta viss pågående behandling 

IVA (intensivvård)/HIA (hjärtintensivvård)  

Andningsoxygen 

Invasiv ventilatorbehandling  

Vasoaktiva läkemedel 

Noninvasiv ventilatorbehandling  

Antibiotika 

Dialys  

Cytostatika 

Operation  

Nutrition 

Strålbehandling  

Vätska 

Blodtransfusion …………………………… 

 

Beslut har tagits efter samråd med: 

Patienten  

Ansvarig läkare på hemklinik 

Närstående  

Ansvarig intensivvårdsläkare 

……………………………………. 

 

Etisk analys har genomförts*    Ja     Nej 

 

Beslut har delgivits: 

Patienten  

Ansvarig läkare på hemkliniken 

Närstående  

Ansvarig intensivvårdsläkare 

…………………………………… 

 

Beslutande ansvarig läkare: 

 

___________________________________________________________ 

Datum    Namnteckning           Namnförtydligande          Titel       Klinik 

 


