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Ej HLR eller tillåt naturlig död?



Varför är det svårt?



Vad betyder Ej HLR?
▪ Göra inget?  
▪ Ingen IVA? 
▪ Ingen MIG? 
▪ Ok med vätska? Nutrition? Antibiotika? 
▪ Symtomlindring? 
▪ ”Dödsstämpel”? 

▪ Hur ska jag som ansvarig läkare kunna fatta ett sådant beslut?



http://hlr.nu/wp-content/uploads/riktlinjer20maj_0.pdf



Grunden är full HLR!

▪ Frisk och kry? 
– Behövs inte diskuteras med alla pat 

▪ Oklart läge?  
– HLR gäller 

▪ I livets slutskede?  
– HLR omotiverat, oetiskt 
– DNR eller hellre AND!



Beslutsgrund 1
▪Patientens eget beslut (autonomi) 

   ! Patienten vill inte! 

Men patienten kan inte kräva att HLR ska utföras!



Beslutsgrund 2
▪ ”Utsiktslöst att HLR skulle kunna återställa cirkulation och 

andning” 
–Medicinska skäl 
–SOSFS 2011:7: ”När det inte är förenligt med vetenskap och beprövad 

erfarenhet att ge livsuppehållande behandling”



Beslutsgrund 3
▪ ”Inte till gagn”, ”inte till nytta” 
–Värdefrågor, livskvalitet 
–Exempel:  
▪ Mkt kort förväntad överlevnad 

▪ Kraftigt nedsatt funktion i ett eller flera organ 

▪ Avancerad cancersjukdom (WHO perform status > 2) 

▪ Svår hjärnskada (totalt beroende av andra, grav demens, omedvetenhet om sig själv)



Några viktiga punkter
▪ Beslutet kräver minst legitimation 
▪ Bör samråda med patienten, en annan läkare och berörd vårdpersonal 

▪ Läkare bedömer om pat ska informeras 
▪ Närstående kan berätta om patientens tidigare uttryckta vilja ! Läkarens 

beslut 
▪ Beslutet ska dokumenteras 
▪ Gäller bara det vårdtillfället 
▪ Dokumentationen ska finnas tillgänglig även inom kommunal vård



Hur går det efter HLR?            Hjärt-lungräddningsregistret

2018 n= 6129 2018 n= 2534

50% uppkopplade! 

17% överlever på 
Vårdavdelning 

90% har god (76%) 
eller hygglig (14%)  
cerebral funktion 



Hur går det efter HLR?

Fördelaktiga faktorer: 
- Kammarflimmer (knappt 25%) 
- Bevittnat 
- På sjukhus 
- Inga komplicerande sjukdomar 
- Tid till defibrillering 





Tidens roll vid HLR



HLR – ålderns betydelse  
(n > 70 000) Från Sv hjärtlungräddningsregistret 2014



Cancerpat och HLR
”Hjerte-lunge redning till kreftpatientar i palliativ fase.” 
Kjörstad OJ, Haugen DF.  
Tidskrift for norsk legefor 2013; 133: 417-21 

PubMed 1989-2010 

Patienter med metastaserad obotlig cancer och WHO-performance status > 
2, då är HLR gagnlöst



Problematisera ”Ej HLR”
▪ Vid bevittnat: 
– Kolla fri luftväg! 
– Defibrillering men ej kompressioner 
– Full HLR 

▪ Vid ej bevittnat: 
– Ej HLR eller TND 
▪ HLR har inte utförts av personer på platsen, 
▪ Det tog mer än 15 minuter från det att ambulanspersonal tog emot larmet tills de kom  
▪ Arytmin som ambulanspersonal registrerade vid ankomsten var asystoli. 

▪ Ambulanspersonal kan också avbryta HLR på vuxna om: 
–  asystoli förelegat kontinuerligt trots att avancerad HLR utförts under minst 20 minuter. 
– personer har skador som inte är förenliga med liv eller uppvisar tydliga tecken på att ha varit 

döda en längre tid.



Dokumentation – behandlingsstrategi!
▪ Avstå från: 
– HLR 
– MIG-larm  
– Intensivvård  
– Respiratorbehandling  
– Dialys 
– Sjukhusinläggning 

▪ Handla så här: 
– Vid symtom 
– Ej ta LM peros 
– Inget födointag 
– Feber/infektion



Giltighet
▪Tills vidare? 
▪Bara på egna kliniken? 
▪Samma vårdtillfälle? 

▪Ta ny ställning vid förändring!



Proaktivitet!



När ska beslut fattas?
▪ Förvångingsfrågan! 
– ”Skulle du bli förvånad om patienten avlider till följd av sina sjukdomar inom 9-12 

månader?” 
– Eller under vårdtillfället eller dagar, veckor? 

▪ Om svaret är ”nej” 
– ! agera palliativt!!! 

▪ Demens?!!!



Var befinner sig patienten???

Obotligt
Palliativa insatser

Livsförlängande 
LIvskvalitet

Brytpunktsprocess

Sen palliativ fas 
(dagar-månader)

Livskvalitet 
     Symtomlindring 
     Närståendestöd

Tidig palliativ fas (månader–år)

”Palliativ vård i 
 livets slutskede”

Kan"!ska?

”Göra allt” ”Göra en del”



www.palliativ2020.se


