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Debatt

❙❙ Att riktlinjer behövs indikeras bl a av
antalet träffar vid sökning på Medline,
där »DNR OR do-not-resuscitate AND
guidelines« genererade 202 träffar. I
Sverige har förslag till riktlinjer för be-
slut att avstå från HLR presenterats i Lä-
kartidningen för några år sedan [2]. Vi-
dare har lokala riktlinjer utarbetats, bl a
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ej
publicerade). En genomgång av situa-
tionen i Nederländerna tyder på att ca 60
procent av sjukhusen där har utarbetat så-
dana riktlinjer [3], och i en norsk studie
betonas behovet av gemensamma riktlin-
jer för beslut att avstå från HLR [4].

Hårda och mjuka resultat till grund
Underlag för riktlinjer angående hjärt–
lungräddning utgörs i allt större ut-
sträckning av nationella och internatio-
nella forskningsresultat [5]. Utöver
»hårda« forskningsdata som exempelvis
överlevnad efter hjärtstopp vid olika kli-
niska tillstånd [6, 7] redovisas alltfler
»mjuka« resultat av forskningen. 

Exempelvis tycks de allra flesta pati-
enter inte ha något emot att samtala om
livsuppehållande behandling som hjärt–
lungräddning i samband med att man
också diskuterar sjukdomsbild, diagnos
och prognos [8, 9]. Detsamma gäller
närstående [10]. Viktigt är också att ett
eventuellt beslut om att avstå från HLR
är väl förankrat hos berörd personal.

Utformning av nationella riktlinjer
Det är därför dags att skapa gemensam-
ma nationella riktlinjer för beslut att av-

stå från HLR. De bör kunna sammanfat-
tas på en A4-sida och ta upp (åtminsto-
ne) följande tio teman (eventuellt i an-
nan ordningsföljd):

1. Definition av »Förhandsbeslut om att avstå
från hjärt–lungräddning«

2. Medicinska villkor för att avstå från HLR
(eventuellt begränsad HLR)

3. Rätten att fatta beslut
4. Beslutskompetenta patienters rättigheter
5. Icke-beslutskompetenta patienters intres-

sen (eventuellt tidigare uttryckta önskemål)
6. Samråd med och information till personal,

patienter och anhöriga
7. Möjliga sätt att rättfärdiga beslut 
8. Eventuell oenighet bland personal och/eller

anhöriga om beslut
9. Dokumentation och omprövning av beslut

10. Information om riktlinjerna till patienter,
anhöriga och personal

Förslag till kompletteringar
I delegationens riktlinjer nämns sju av
dessa tio punkter, nämligen 2, 3, 4, 5, 6,
7 och 9. Vi anser att flera av dessa behö-
ver utvecklas och kompletteras så att de

ger praktisk vägledning för läkare och
övrig personal.

I de nya nationella riktlinjerna bör in-
ledningsvis betonas att patienter som
drabbas av hjärtstopp i normala fall skall
ges optimal hjärt–lungräddning, men att
det ibland kan finnas skäl att avstå. 

Sådana riktlinjer kan, förutom att
vara ett stöd inför beslut om att avstå från
HLR, bli ett incitament till en intensifie-
rad etisk reflektion över och dialog kring
hjärt– lungräddning. 
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Dags för nationella riktlinjer 

för beslut om »ej hjärt–lungräddning«

Formella riktlinjer för beslut angående hjärt–lungräddning (HLR) bör
förbättra beslutsprocessen och minska risken för missförstånd och
en ovärdig vård i livets slutskede. Därför är det glädjande att Svens-
ka Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik nyligen har anta-
git riktlinjer för beslut att avstå från HLR [1]. Delegationens förslag är
bra, men vi tror att det behövs mer utförliga nationella riktlinjer.
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nas att patienter som drab-
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