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Ämnen	idag

1. Ej	HLR
2. Det	svåra	brytpunktssamtalet
3. Är	patienten	alltid	den	som	vet	bäst?
4. Hur	arbetar	vi	med	etiska	frågor	i	våra	team?



Ej-HLR

Läkaresällskapets	riktlinjer	finns	på:

http://www.sls.se/Global/etik/riktlinjer20maj.pdf

Ej-HLR	reglerar	endast	hur	
sjuksköterskan	ska	agera	om	
patienten	får	ett	oväntat	
hjärtstopp.

Det	finns	inga	prejudicerande	
fall	som	belyser	det	hjärtstopp	
som	är	en	naturlig	följd	av	att	
patienten	dör.
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Etiska riktlinjer för 
hjärt-lungräddning (HLR)

Svenska Läkaresällskapet
Svensk sjuksköterskeförening 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning



Ej	HLR

• Om	den	ansvariga	läkaren	föreställer	sig	att	hon/han	
står	intill	patienten,	och	ett	hjärtstopp	inträffar;	skulle	
läkaren	då	inleda	HLR?

• Om	svaret	är	ja skall	”ej	HLR” inte markeras	i	
journalen

• Om	svaret	är	nej skall	”ej	HLR”markeras	i	journalen



Inte	alltid	lätt	för	läkaren
Läkaren	ska	samråda	med	andra	före	
ställningstagande.	

Kollega,	sjuksköterska,	undersköterska	m	fl
2 § Inför ett ställningstagande till att inte inleda eller inte 
fortsätta livsuppehållande behandling ska den fasta 
vårdkontakten rådgöra med minst en annan legitimerad 
yrkesutövare.
Allmänna råd
Den fasta vårdkontakten bör även rådgöra med andra 
yrkesutövare som deltar i eller har deltagit i vårdkontakten bör 
även rådgöra med andra yrkesutövare som deltar i eller har 
deltagit i patientens vård.   (SOSF 2011:7)

Endast	legitimerade	läkare	kan	fatta	
ställningstagandet	ej-HLR



När	avstår	läkaren	
från	att	inleda	HLR?

Och	när	talar	läkaren	med	patienten	om	det?

1 När	patienten	uttalat	att	han/hon	inte	vill	ha	den	
behandlingen	– trots	att	den	har	potential	att	vara	
effektiv.	Alltid	samråd	med	patienten

2 När	läkaren	efter	samråd	med	patienten	bedömer	att	
HLR	kan	ge	upphov	till	lidande	utan	att	förlänga	livet	 mer	
än	en	kortare	tid.	Alltid	samråd	med	patienten	– om	det	
är	möjligt

3 När	läkaren	bedömer	att	HLR	inte	leder	till	att	patienten	
överlever	hjärtstoppet.	(=	återfå	vakenhet,	spontan	
cirkulation	och	andning.)	Information till		patienten	om	
det	inte	bedöms	ge	upphov	till	skada/lidande



Informera	eller	inte?
Det	finns	flera	studier	som	visat	att	dialog	med	patienter	om	
dessa	frågor	är	till	mindre	skada	för	patienten	än	läkare	i	
allmänhet	tror.
Samtalet	måste	föras	med	respekt	och	i	steg	så	att	det	finns	
möjlighet	att	avbryta.
”Hur	tänker	du	om	din	sjukdomssituation	nu?	Hur	tänker	du	
framåt?”
”Vi	avser	att	ge	all	den	behandling	som	står	till	buds.	Men	det	
finns	gränser	för	vad	din	kropp	kan	klara	av	och	vad	som	är	
medicinskt	möjligt.”
Om	ej-HLR	gällde	på	sjukhus	kan	samtalet	göras	kort	och	
enkelt.
I	hemsjukvården	kan	det	vara	bra	att	samtala	om	åtgärder	vid	
akut	försämring	– annat	än	hjärtstopp/ej-HLR.



Utanför	sjukhus:

Den	fasta	vårdkontakten	i	
hemsjukvården/motsvarande	
(alltid	läkare	eftersom	
ställningstagandet	rör	ett	
livshotande	tillstånd)	tar	
ställning	till	ej-HLR	och	till	
samråd.
Dokumentation	i	kommunens	
journal	och	i	läkarens	journal.
Det	är	inte	möjligt	att	använda	
ej-HLR	om	det	inte	finns	
gällande	rutin	i	kommunen.





I	rutinen	ska	framgå	
var	ställningstagandet	
ska	dokumenteras,	
samt	hur	länge	det	
gäller	och	hur	
omprövning	går	till.





2.	Hur	klarar	vi	"det	svåra	
brytpunktssamtalet"?

När	samtalet	inte	blir	bra,	ex
• Patienten/närstående	vill	inte	veta
• Vi	kanske	själva	är	osäkra	på	prognosen	närmaste	tiden

– Ex	KOL/hjärtsvikt	(skovvis förlöpande	sjukdom)	som	är	svår	att	
prognosticera

• Vi	blir	oense	
– om	premisserna	(att	patienten	är	obotligt	sjuk)
– om	målet	(att	patienten	närmar	sig	livets	slut	och	vårdens	målsättning	

är	livskvalitet	och	symtomlindring)
– om	vägen	dit	(att	avstå	viss	utredning	och	behandling	är	det	bästa	nu)

Och	samtidigt:
Trots	oenighet	måste	vi	bestämma	inriktning	på	vården	och	göra	en	plan



Det	svåra	brytpunktssamtalet

• Beror	på	faktorer	som	handlar	om	
kommunikation,	bemötande	och	samtalsteknik

• Men	även	etiska	dimensioner	som	handlar	om	
uppfattning	om	vad	som	är	rätt	kring	ex.:
– Information	och	medbestämmande	(autonomi)
– Hur	vi	gör	gott	(vårdinnehåll)
– Rädsla	att	inte	behandlas	rättvist	(resurser,	
prioritering)

– Skilda	värderingar	kring	vad	som	är	viktigt
• Olika/bristande	kunskap



Stanna	upp!	

• Försöka	förstå:	varför	är	det	svårt	i	just	detta	
fall?

• Lyssna.	Nyfiket!	Intresserat!	Prestigelöst
• Vi	är	ibland	så	olika	– vi	kan	inte	veta	vem	den	
andre	är,	vad	den	kan,	vet	och	värderar



Oense?	Vår	pedagogiska	roll

• Identifiera	var	problemet	i	samtalet	ligger:	var	
har	ni	olika	kunskap/värdering/uppfattning?

• PEDAGOGISKT	UPPDRAG:	Berätta	lugnt	om	
dina	skäl
– Fyll	på	kunskap	hos	patient/närstående	– gärna	
baserad	på	vetenskap	(eller	beprövad	erfarenhet)
• Medicinska	skäl
• Juridiska	skäl
• Etiska	skäl



Patienten	vill	inte	veta/vill	inte	samtala

Är	vi	för	konfrontativa	och	beslutna	ibland?

Kan	vi	lämna	mer	utrymme	för	hopp,	utan	att	
ljuga?



Perspektivbyte:	Kommunicera	exakt	
prognos	eller	troligt	vårdbehov?

• INTE	“Hur	lång	tid	har	patienten	kvar?”
• ISTÄLLET	försöka	fokusera	på	att	förutse	de	behov	
som	patienten	troligen	kommer	ha	och	planera	för	
hur	dessa	behov	ska	kunna	mötas.	

• Medför	att	patienten	kan	ha	kvar	ett	hopp	(som	kan	
vara	viktigt	för	vissa)

”Vi	hoppas	på	det	bästa,	men	det	kan	vara	bra	
att	ha	en	plan	för	om	det	inte	blir	så	”	





3.	Är	patienten	alltid	den	som	vet	
bäst?



Är	det	svårt?
• Lagen	beskriver	de	tillfällen	då	patienten	inte	
får	bestämma.	(LPT,	smittskyddslagen,	urakuta
händelser	mm)

• Det	är	tillåtet	att	missköta	sin	hälsa,	använda	
behandlingsmetoder	som	saknar	effekt,	belasta	
sina	närstående,	undanhålla	information	mm



Patienten	är	inte	vår	arbetsgivare

• Patienten	fattar	inte	biståndsbeslut
• Patienten	ordinerar	inte	provtagning,	
läkemedel	eller	annan	behandling

• Patienten	har	inte	rätt	att	medvetet	skada	
personal



Lyssna	på	patienten!

• Ge	patienten	stort	inflytande!	Patienten	har	
direktinformation	från	sin	kropp,	erfarenheter	
från	en	långt	liv	och	en	lång	vårdprocess…

• och	har	betydligt	färre	patienter	att	hålla	reda	på!
• Om	patientens	intresse	ställs	mot	närståendes		
ska	personalen	i	första	hand	företräda	patientens	
intresse.

• Följ	regelverket	till	punkt	och	pricka	när	det	gäller	
sekretess



Lyssna	på	de	närstående

• Utgå	från	att	närstående	vill	patientens	bästa
• Beakta	att	personalens	stöd	till	närstående	oftast	
är	av	största	värde	för	patienten

• De	närstående	är	inte	teammedlemmar!
• När	närståendes	intresse	krockar	med	patientens	
– samråd	i	teamet!	

• När	det	krockar	med	andra	team	– lägg	er	inte	i!



Gör	så	här:

• Lär	dig	mer	om	lag	och	författning
• Lär	dig	mer	om	psykologiska	strategier	att	
hantera	ångest/rädsla

• Lär	dig	mer	om	samtalsmetodik
• Fokusera	på	ditt	huvuduppdrag	–
symtomlindring,	information,	närvaro,	tröst

• Ditt	fokus	är	livskvalitet	i	livets	slut,	inte	att	
lösa	alla	oupplösta	knutar	från	ett	helt	liv	



Gunnars	deklaration	om	rättigheter	i	
sjukvården	(1998):

§1		
Envar	har	rätt	att	få	det	han	blivit	lovad.

§2		
Ingen	har	rätt	att	lova	det	han	inte	tänkt	hålla.

§3		
Ingen	har	rätt	att	lova	något	på	andras	vägnar.





4.	Hur	arbetar	vi	med	etiska	utmaningar	i	
livets	slutskede	i	våra	team?



Varför	ägna	tid	åt	etik	i	teamen?	Finns	
det	ett rätt	svar	på	etiska	problem?	

Kanske	inte,	men…

• Vi	kan	komma	fram	till	bättre	(och	sämre)	lösningar
• Vi	kan	komma	fram	till	genomtänkta	lösningar	

• och	undvika	godtyckliga
• Hitta	de	som	kan	motiveras	och	förstås

• Vi	kan	enas om	hur	vi	ska	göra	i	teamet	och	inte	dra	åt	olika	
håll
• Vilket	kan	vara	tryggt	för	patient	och	närstående



Hur	kan	vi	arbeta	med	etiska	frågor	i	vardagen?

”Det	man	övar	blir	man	bra	på”

• Öva	att	se/identifiera etiska	problem

• Öva	att	prata	om	etiska	problem	(hitta	etiska	ord/begrepp)

• Öva	att	reflektera över	etiska	problem
• Glöm	inte	söka	så	mycket	kunskap som	möjligt!	
• Identifiera	värderingar!	– vems	värderingar/perspektiv?
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Marits	tips	1	

• Vi	tänker	bättre	tillsammans	än	var	och	
en	för	sig
– Det	är	viktigt	att	lyssna
–Men	också	viktigt	att	delta	och	uttrycka	sin	
uppfattning

• Våga	ifrågasätta	varandra:	Varför?	Varför	inte?



Medarbetares	värderingar
Enligt	lag:
Kunna	bemöta	människor	som	individer	och	med	respekt	oberoende	av	kön,	
könsöverskridande	identitet	eller	uttryck,	etnisk	tillhörighet,	religion	eller	
annan	trosuppfattning,	funktionsnedsättning,	sexuell	läggning och	ålder

Självklart	att	alla	har	dessa	värderingar?	Kan	vi	kräva	det?

Och	ska	vi	släppa	detta	till	individen,	eller	ska	teamet	påverka/utvecklas?

Diskutera	och	arbeta	med	värderingar	i	teamet!



Marits	tips	2

1.Skapa	utrymme/forum	att	regelbundet	
reflektera	och	diskutera	tillsammans

– Diskutera	både	planerat	och	i	skarpt	läge
– Öva!	Använd	etiska	begrepp
– Kommunicera	att	detta	är	viktigt

2.Arbeta	med	värderingar	i	teamet
3.Strategiskt	– ha	ledningen	med!	

– Signalera	att	detta	är	viktigt
– Kommunicera	etiska	värden	i	verksamhetens	styrande	dokument!



Tack!


