
❙ ❙ Frågan i rubriken dök upp på väg hem
efter ett bakjourspass där jag ännu en
gång hade kallats till IVA för att ta ställ-
ning till fort-
satt respi-
rator-
vård
av en
pati-

ent,
som ef-
ter 30 minuters HLR hade återfått cir-
kulation men inte andning eller med-
vetande.

Att HLR är en effektiv behandling
vid hjärtstillestånd hos en patient med
pågående rytmövervakning är både do-
kumenterad vetenskap och beprövad er-
farenhet. Men hur är det med hjärtstille-
stånd som inträffat utanför sjukhuset och
som består vid ankomst till akutmottag-
ningen? 

Jag kunde, trots närvaro vid över 
4 000 morgonrapporter från avgående
medicinjour, inte erinra mig något fall
av framgångsrik återupplivning av en
patient med stillestånd som inträffat
utanför sjukhus och som kvarstått efter
ytterligare några minuters HLR på sjuk-
hus. 

Nedslående resultat
Jag gjorde därför en PubMed-sökning
för »Continuation of CPR + outcome«
och fick som träff nummer fyra en
svensk undersökning publicerad i Re-
suscitation 1997 [1]. Där skriver man
att, av 3 434 hjärtstillestånd inträffade
utanför sjukhuset, HLR fortfarande på-

gick vid ankomst till sjukhus hos 2 319
(68 procent). 

Av dessa lades 137 patienter in (6
procent) varav 28 (1,2 procent) kunde
skrivas ut levande från sjukhuset. Av
dessa 28 hade elva patienter ingen på-
visbar cerebral skada, medan tolv pati-
enter uppvisade svår cerebral skada eller

koma. 
Även i andra HLR-studier var re-

sultaten nedslående, särskilt
för patienter

med

hjärtstillestånd som inträffat utanför
HIVA/IVA och med asystoli eller PEA
(pulslös elektrisk aktivitet) på EKG. 

Ska vi alltid gå i strid med döden?
Jag saknade efter denna litteraturgenom-
gång vägledning grundad på kombina-
tionen av vetenskapligt stöd och etiska
överväganden:

– Hur många överlevande med svåra
hjärnskador är det rätt att acceptera för
varje räddad individ?

– Är det självklart att, som i dag ofta
sker, inleda HLR även hos mycket gam-
la och svårt sjuka människor?

– Är sjukvårdens uppgift att i alla lä-
gen gå i strid med döden? Och om hu-
vudmålet skulle vara att förhindra dö-
den, hur är kostnadseffektiviteten av
HLR jämfört med andra livräddande åt-
gärder?

Frågor som kräver svar
Förespråkarna för HLR-utbildning av
hela befolkningen och utplacerandet av

defibrillatorer i polisbilar, pendeltåg och
andra offentliga miljöer bör svara på
dessa frågor innan man ytterligare ut-
ökar satsningen på HLR utanför sjuk-
hus.

Vidare bör man, med hjälp av redan
utförda HLR-studier, prognostisera ut-
fallet utifrån hjärtstilleståndets genes,
HLR-duration och andra faktorer, t ex
ålder. Då skulle vi bättre kunna avgöra
när det är meningsfullt att inleda respek-
tive avbryta HLR. 

Ovärdiga insatser
Det skulle också kunna minska risken
för ovärdiga HLR-aktiviteter på uppen-
bart döda människor med t ex asystoli
och ljusstela pupiller. 

Enligt Västra Götalandsregionens
behandlingsriktlinjer för ambulans-
sjukvården får inte en sjuksköterska på
eget initiativ avstå från att inleda HLR
vid ett hjärtstillestånd av okänd duration
hos en 79-årig patient där EKG visar
asystoli eller pulslös elektrisk aktivitet. 

Inte heller får sjuksköterskan avbryta
HLR vid kvarstående asystoli efter 20
minuter, trots att både vetenskap och be-
prövad erfarenhet talar mot återuppliv-
ning i dessa situationer. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Är det meningsfullt att bedriva HLR 
under längre tid än fem minuter?

Både egen erfarenhet och vetenskapliga studier visar på nedslående
resultat av hjärt–lungräddning (HLR) i fall av hjärtstillestånd som in-
träffat före ankomsten till sjukhus. För att minska risken för ovärdiga
HLR-aktiviteter borde man utifrån kända fakta utarbeta riktlinjer för
när det är meningsfullt att inleda respektive avbryta HLR.
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ANNONS



❙ ❙ Eric Bertholds tar i sin artikel upp ett
svårt och viktigt etiskt problem vid be-
handling av personer som har drabbats
av ett plötsligt, oväntat hjärtstopp.

Av alla patienter med hjärtstopp, där
ambulansen larmas, är det bara en liten
del som överlever in till sjukhus och kan
skrivas ut levande. I Sverige är det 5 pro-
cent, i andra områden med bättre förut-
sättningar upp till 20–25 procent. I fler-
talet fall görs således intensiva behand-
lingsinsatser förgäves. 

Det vore självklart mycket värdefullt
om man kunde finna kriterier för att av-
stå från behandling i dessa fall, framför
allt för att ge gamla människor en värdi-
gare död i hemmet, men också för att
spara på dyrbara behandlingsresurser.

Mycket svårbedömbart
Det stora problemet är att det är praktiskt
taget omöjligt för ambulanspersonalen
på platsen att avgöra vilka av patienter-
na med ett hjärtstopp som tillhör dem
som inte har en chans att överleva.

Eric Bertholds frågar efter analyser
av prognostiska faktorer för överlevnad.
Många försök har gjorts att utifrån stora
patientmaterial finna kriterier som kan
skilja överlevande från icke överlevan-
de.

I en ännu inte publicerad studie av pa-
tienter i det svenska ambulansregistret,
med mer än 40 000 patienter med hjärt-
stopp utanför sjukhus, har man försökt
identifiera grupper, där inte någon över-
lever fram till utskrivning. Den enda vä-
sentliga grupp man kunde definiera var
patienter som hade ett icke bevittnat
hjärtstopp, där ingen startade HLR på
platsen, där EKG visade en hjärtrytm
som inte var tillgänglig för defibrillering
och där tiden från larm till ankomst av
patient var mer än 12 minuter. 

Tyvärr var detta en mycket liten
grupp. För de övriga var det således
omöjligt att på platsen bedöma vilka
som inte hade en chans till överlevnad.
Liknande slutsatser har man kommit till
i andra studier. 

Enstaka kan överleva
Eric Bertholds skriver att vetenskap och
beprövad erfarenhet »talar emot åter-
upplivning t ex av en 79-årig patient med
asystoli eller PEA och talar för att man
skall avsluta HLR hos en person med en
kvarstående asystoli efter 20 minuter«.
Problemet är just att det inte finns några
data som visar detta. I båda dessa kate-

gorier finns enstaka patienter som över-
lever. 

En ytterligare komplicerande faktor
är att de studier som finns är gjorda på
patientmaterial insamlade med början
redan 1980. Mycket har hänt sedan dess. 

Tekniken för HLR har förbättrats. De
allra senaste åren har utvecklats appara-
ter för mekanisk bröstkompression och
ventilation, som har visat mycket lovan-
de preliminära resultat. Bättre metoder
har utvecklats för omhändertagande ef-
ter hjärtstopp, t ex behandling med hy-
potermi. 

Mycket talar för att överlevnaden kan
förbättras ytterligare. Det blir således i
framtiden ännu svårare att definiera
grupper där man kan besluta att HLR
skall avbrytas på plats.

Går ej att generalisera
Det finns således idag inget veten-

skapligt stöd för att generellt avstå från
behandling av »gamla och svårt sjuka«
med plötsligt oväntat hjärtstopp. Man
skall också komma ihåg att vi diskuterar
om en ganska liten grupp, nämligen de
fall där någon på platsen ringt larmnum-
ret 112 för att få hjälp. De flesta som dör
utanför sjukhus dör en förväntad död
och då larmas som regel inte ambulan-
sen.

När man nu för flertalet hjärtstopp
inte kan definiera grupper helt utan
chans till överlevnad kvarstår problemet
med hur stora resurser som skall satsas
på personer med liten chans att överleva.
Det är ett stort och svårlöst priorite-
ringsproblem och handlar ytterst om hur
stora resurser vårt samhälle vill satsa på
akutsjukvård. I de prioriteringsdiskus-
sioner som pågår inom sjukvården mås-
te självklart också denna patientgrupp
inkluderas. 

Tidig HLR räddar liv
Eric Bertholds ifrågasätter värdet av ut-
bildning av allmänheten i HLR och av
utplacering av defibrillatorer i samhäl-
let. Värdet av att utbilda allmänheten i
HLR framgår av att tidig start av HLR
innan ambulansen kommer fram ökar
överlevnaden vid hjärtstopp utanför
sjukhus med 2–3 gånger. Detta gäller
både i de fall då ambulansen anländer ti-
digt och för dem med långa fördröj-
ningstider. Det är således även för de se-
nare meningsfullt att fortsätta att ge
HLR tills ambulansen kommer fram. 

Vad gäller utplacering av defibrilla-

torer i samhället är det ännu för tidigt att
yttra sig om värdet. Det är möjligt att det
från strikt kostnadseffektivitetssyn-
punkt inte visar sig vara lönsamt, men att
befolkningen ändå vill ha den ökade
trygghet som ett sådant system innebär.

Resultaten förbättras
Eric Bertholds påpekar att man vid hjärt-
stopp inne på sjukhus har dåliga över-
levnadsresultat för patienter utanför in-
tensivvårdsavdelningar, särskilt för pati-
enter med PEA och asystoli. Så har det
varit, men det är nu väl visat att med god
utbildning av personalen och en modern
utrustning kan man få en stor andel även
av dessa patienter att överleva. 

På samma sätt som för patienter med
hjärtstopp utanför sjukhus är det tiden
fram till aktiv behandling som är den
helt avgörande faktorn för överlevnad.
Snabbt insatt behandling ger hög över-
levnad, även utanför intensivvårdsav-
delningar. 

Svaret förändras ständigt
Alla som arbetar med att ta hand om per-
soner som drabbats av oväntade hjärt-
stopp på och utanför sjukhus upplever
samma vånda och ställer samma fråga
som Eric Bertholds. Hur skall vi kunna
skilja på personer som har respektive
inte har en chans att överleva?

Att ge ett definitivt svar på den frågan
är egentligen omöjligt – svaret kommer
hela tiden att förändras, eftersom vi med
bättre kunskaper och bättre utrustning
efter hand kommer att få allt fler att över-
leva. 

Svaret på den inledande frågan är
alltså att det är meningsfullt att ge HLR
till alla personer med hjärtstopp utanför
sjukhus tills ambulansen kommer fram.
Man räddar 2–3 gånger flera än om in-
genting görs innan ambulansen kommer
fram – men man kan inte på platsen av-
göra vem som har en chans att överleva. 

Stig Holmberg
med dr, ordförande i Cardiologföre-

ningens arbetsgrupp för HLR

Johan Herlitz
docent, Sahlgrenska Universitets-

sjukhuset, Göteborg
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Kommentar:

Tidiga HLR-insatser räddar liv

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.



❙ ❙ Tack för kommentaren. Jag anser
dock fortfarande att man innan man yt-
terligare utökar satsningen på hjärt–
lungräddning utanför sjukhus bör ta
ställning till bl a följande frågor:

– Hur många överlevande med svåra
hjärnskador är det rätt att acceptera
för varje räddad individ?

– Är det självklart och etiskt försvarbart
att, som idag ofta
sker, inleda HLR
även hos mycket
gamla och svårt
sjuka männi-
skor?
– Hur kostnads-
effektivt är HLR
jämfört med
andra livräddan-
de åtgärder?

Stig Holmberg
och Johan Her-
litz skriver att
det är praktiskt
taget omöjligt att
definiera grup-
per utan chans
till överlevnad.
De hänvisar till
»enstaka patien-
ter som överle-
ver« och drar
slutsatsen att det
inte går att finna
kriterier för att
avgöra hos vilka

patienter man kan avstå från att inleda
återupplivning alternativt avbryta HLR
efter några enstaka minuter.

Hur många fall?
Men hur många fall av dokumenterat
lyckad utgång vid fortsatt asystoli efter
20 minuters HLR hos en 79-årig patient
med hjärtstillestånd av okänd duration
finns beskrivna? Behandlingskriterier
skall bygga på vetenskap och beprövad
erfarenhet, inte anekdotiska (och ibland
dåligt dokumenterade) fallbeskrivning-
ar. 

Johan Englund fann i sin avhand-
ling [1], bland tusentals fall av HLR,
inte en enda överlevande av männi-
skor över 70 års ålder med obevittnat
hjärtstopp och asystoli som initial
arytmi. Borde inte detta vara tillräck-
lig grund för en rekommendation att
avstå från HLR av patienter över 70

års ålder med obevittnat hjärtstopp och
asystoli? 

En utökad satsning på HLR-resurser
i samhället, som bl a skulle medföra ut-
placering av defibrillatorer i den offent-
liga miljön, torde knappast a priori vara
försvarbar utan en rimlig analys av kost-
nader och nytta i relation till andra upp-
gifter som sjukvården har att ansvara för
– förutsatt att man inte är av den upp-
fattningen att sjukvårdens uppgift är att i
alla lägen och till varje pris sträva efter
att bekämpa döden. 

Eric Bertholds
överläkare, medicinska kliniken, Kärn-

sjukhuset, Skövde
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Replik: 

Analysera kostnad och nytta!

”Är det själv-
klart och
etiskt för-
svarbart att,
som idag
ofta sker, 
inleda HLR
även hos
mycket
gamla och
svårt sjuka
människor?
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