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Sammanfattning 

 

Bakgrund: I Sverige finns det inga lagar som reglerar beslut om livsupphållande 

behandling. I de etiska riktlinjerna och föreskrifter står läkarens roll tydligt 

definierat men inte sjuksköterskans. Ett ställningstagande till HLR är ett 

etiskt svårt beslut och när en patient inte är beslutsförmögen kan 

sjuksköterskans expertis i omvårdnad bidra med kunskap och väglednings i 

beslut om HLR 

Syfte:  
Att belysa sjuksköterskans upplevelser kring beslutsfattandet av att avstå 

hjärt- och lungräddning. 

Metod: Författarna har genomfört en litteraturöversikt vilket betyder att kunskap 

inom ett specifikt område har identifierats och analyserats. 

Resultat: 
I resultatet beskrivs sjuksköterskors attityder och upplevelser om de etiska 

dilemman som uppstår vid ställningstagandet och hur sjuksköterskor önskar 

att vara delaktiga i beslutsfattandet om HLR. Brist på information om HLR 

till patienter, personal emellan och olika synsätt på HLR kan orsaka 

konflikter. Sjuksköterskorna beskriver även hur vårdrelationen påverkas av 

HLR-beslut. Tre huvudteman och åtta subteman framkom. 

Diskussion: De mest framträdande delarna i resultatet visade på de etiska dilemman som 

kan uppstå vid ställningstagandet till HLR. De aspekter som påverkar är 

kommunikation, informella aspekter och värdering av livskvalitet. Olika 

handlingsalternativ diskuteras i förhållande till uppsatsens bakgrund, 

teoretisk utgångspunkt, vetenskaplig litteratur och vetenskapliga studier. 

Nyckelord: Delaktighet, upplevelser, sjuksköterska, etiska principer, hjärt- och 

lungräddning. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: In Sweden there are no laws governing the decision on life sustaining 

treatment. The ethical guidelines and regulations are clear about the 

physicians role but do not clarify the nurses role. A decision on CPR is 

ethically difficult and when a patient is not lucid nurse's expertise in nursing 

can contribute with knowledge and guidance in decisions about CPR. 

Aim: To explore the nurse’s experiences of decision-making regarding do-not-

resuscitate orders. 

Method: The authors conducted a literature review which refers to knowledge in a 

specific area which was defined and analyzed. 

Results: The result describes nurses' attitudes and perceptions about ethical dilemmas 

that arise in the decision-making process of CPR and the wish to be 

involved in the decision. Lack of information on CPR to patients, between 

staff and different approaches to CPR can cause conflicts. The nurses also 

describe how the relationship is affected by the CPR decision. Three main 

themes and eight subthemes emerged. 

Discussion: The most prominent elements of the result showed the ethical dilemmas 

which may arise from the standpoint of CPR. The aspects that affect the 

decision-making process are communication, informal aspects and 

estimation of quality of life. Various choices are discussed in relation to the 

thesis background, theoretical basis, scientific literature- and studies. 

Keywords: Participation, experiences, nurse, ethics, cardiopulmonary resuscitation 
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Inledning 

Inom verksamhetsförlagd utbildning har vi stött på situationer där det inte varit självklart att 

patienten varit medveten om att de inte kommer erhålla hjärt-och lungräddning vid 

hjärtstillestånd. Vi har bevittnat att beslutet om att avstå hjärt-och lungräddning tagits av 

läkaren utan patientens vetskap och sjuksköterskans medverkan vilket ibland ledde till 

frustration hos sjuksköterskorna. Frustrationen byggde på otydliga direktiv och det var i vissa 

fall svårt för sjuksköterskorna att få reda på när ett beslut tagits och vad de kan dela med sig 

av till patienterna och närstående. Vi har upplevt att sjuksköterskorna inte alltid varit eniga 

med läkarens beslut och att de haft en vilja att medverka i beslutsfattandet och bidra med 

information. Då vi erfarit att sjuksköterskorna i stor grad inte är delaktiga motiverades vi till 

att undersöka vilken roll sjuksköterskan har i beslutsfattandet.  

 

Bakgrund 

I Sverige finns det inga lagar som reglerar beslut om återupplivning, bara riktlinjer (Svenska 

Läkarsällskapet, 2007; Svenska Läkarsällskapet., Svensk sjuksköterskeförening., & Svenska 

rådet för Hjärt-lungräddning, 2013; Socialstyrelsen, 2011). Enligt Socialstyrelsens (2011) 

riktlinjer om livsuppehållande behandling kan läkaren begränsa återupplivning och det är 

läkaren som har ansvar för beslutsfattandet. Enligt en doktorsavhandling av Svantesson 

(2008) ämnar samtliga riktlinjer skydda patientens autonomi. Patienten har dock bara rätt att 

tacka nej till behandling. Detta medför att det blir komplicerat att involvera patienten i beslut 

om hjärt- och lungräddning (HLR) då patienten inte har rätt att kräva HLR eftersom det 

begränsas av den medicinska bedömningen. 

 

Hjärt- och lungräddning 

Enligt Svenska rådet för Hjärt-lungräddning (u.å) är HLR en återupplivningsmetod som 

används när hjärtat stannar. Med hjälp av kraftiga kompressioner mitt på bröstet och 

försiktiga inblåsningar genom den drabbades mun syresätter man blodet och skapar 

blodcirkulation. Finns en defibrillator tillgänglig ska man använda den i första hand. En 

defibrillator beskrivs som en medicinskteknisk utrustning som skickar impulser genom hjärtat 

via elektroder på bröstkorgen för att bryta en livshotande hjärtrytmrubbning (Malmquist & 

Lundh, 2016). 

I de etiska riktlinjer som tagits fram av Svenska Läkarsällskapet tillsammans med Svensk 

sjuksköterskeförening och Svenska rådet för Hjärt-lungräddning (2013) beskrivs målet med 
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HLR som att återställa spontan cirkulation och andningsfunktion hos en person som drabbats 

av hjärtstillestånd. De menar vidare att grundprincipen är att all hälso- och sjukvårdspersonal 

omedelbart ska påbörja HLR vid hjärtstillestånd om det inte finns ett beslut dokumenterat att 

HLR inte ska utföras. När viktig information i den akuta situationen saknas ska HLR utföras 

även om det i efterhand kan framkomma att det var mot patientens önskan eller om det inte 

var medicinskt motiverbart. Eikeland, Haugland och Stubberud (2011) ger exempel på 

tillfällen då man inte utövar HLR på patienten. Sådana tillfällen kan vara när det gäller en 

mycket gammal och svag patient, patienter med omfattande organsvikt, patienter med cancer i 

slutstadiet eller när patienter som inte vill bli återupplivade drabbas av hjärtstillestånd. 

 

Ställningstagande till HLR 

Svenska Läkarsällskapet et al. (2013) menar att ett ställningstagande innebär att man i förhand 

tar ett beslut om vad som ska ske om en patient drabbas av ett plötsligt hjärtstillestånd. 

Beslutsfattandet om att avstå HLR tas av den ansvarige läkaren som ska ha tillräcklig 

medicinsk kompetens och god kunskap om patientens aktuella livssituation och medicinska 

tillstånd. Läkaren ska ta hänsyn till den individuella patienten vid ställningstagandet genom 

att väga samman samtliga relevanta faktorer så som aktuellt hälsotillstånd, prognos, risk i 

förhållande till nytta, patientens inställning till behandlingen och viktigast av allt, patientens 

egen värdering av sin livskvalitet. I vissa fall kan vårdpersonalen påverka beslutsfattandet 

genom sina värderingar om vad som är och vad som inte är en meningsfull åtgärd eller en 

värdig död. Svenska Läkarsällskapet et al. (2013) beskriver vidare att vårdpersonal ska vara 

medvetna om sina förutfattade meningar och ska i så lång utsträckning som möjligt försöka 

att utgå från den aktuella patientens värderingar.  

Ställningstagandet gällande HLR ska omprövas kontinuerligt i hänsyn till möjligheten att 

den aktuelle patientens medicinska tillstånd eller inställning till HLR förändras. När man tar 

beslutet måste man ha i åtanke om patienten är beslutsförmögen eller inte. Ställningstagandet 

av att avstå HLR ska enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) kap3 § 6 föras in i 

patientjournalen. Det ska även antecknas om vilken information som getts till patienten, 

dennes vårdnadshavare och övriga närstående. 

 

Beslutskompetens 

Sandman och Kjellström (2013) beskriver att beslutskompetens hos en patient handlar om 

patientens förmåga att fatta beslut som uppfyller vissa krav. Beslutet bör vara baserat på 
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relevant information för den givna situationen. Sandman och Kjellström ger förslag på vem 

som är beslutskompetent. Exempelvis innefattar det patienter som har förmåga att identifiera 

och särskilja olika val och behandlingsalternativ, förmåga att inse att olika följder är möjliga 

utifrån de beslut och val som görs, förmåga att värdera i vilken uträckning olika följder är mer 

eller mindre önskvärda och förmåga att kunna väga samman allt detta till ett beslut.  

 

Patientens rätt till beslutsfattandet 

Patienten kan enligt Svenska Läkarsällskapet et al. (2013) bestämma att avstå från behandling 

med HLR om hen är beslutsförmögen, välinformerad och införstådd med konsekvenserna. 

Information om behandlingsbegränsningsbeslut får enbart delas med patientens närstående 

om man har patientens medgivande. Läkare kan vidare ta beslut om att avstå HLR utan 

patientens eller de närståendes inställning trots att hen är beslutsförmögen när det bedöms 

som utsiktslöst att HLR skulle kunna återställa spontan cirkulation och andningsfunktion. 

Svenska Läkarsällskapet et al. (2013) menar dock att man som regel bör informera patienten 

och/eller närstående om detta ställningstagande. Samtalet om patientens medicinska tillstånd, 

prognos, möjliga behandlingsinsatser och livskvalitet bör äga rum under lugna förhållanden 

och det är läkarens ansvar att bedöma om och när det finns skäl att samtala med patienten om 

HLR. 

Svenska Läkarsällskapet et al. (2013) skriver att om en patient tidigare aktivt tagit ställning 

till ett beslut kring HLR när hen varit beslutskompetent ska respekteras i sitt beslut även då 

hen tappar beslutsförmågan. Om det däremot inte finns något beslut kring HLR bör läkaren 

om möjligt fatta ett beslut i samråd med patientens närstående och försöka ta reda på vad 

patienten skulle ha önskat om hen varit beslutsförmögen. Svenska Läkarsällskapet et al. 

(2013) trycker på att det alltid är läkaren som har ansvar för det slutgiltiga ställningstagandet. 

 

Synsätt på beslut om HLR 

Läkarens och sjuksköterskans perspektiv 

I en studie av Cox, Wilson, Jones och Fyfe (2007) var läkare och sjuksköterskor överens om 

att beslut om att avstå återupplivningsförsök var ett medicinskt sådant och att man ska följa de 

riktlinjer som finns. Däremot uttryckte läkare och sjuksköterskor att genom att följa dessa 

riktlinjer kan ett etiskt dilemma uppstå om huruvida de ska ta diskussionen med patienten. 

Det upplevdes som ett administrativt krav av vårdpersonalen att ta samtalet med patienten.  I 

en annan studie av Oberlee och Hughes (2001) uttryckte läkarna känslor och erfarenheter när 
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de fattat beslut om ej-HLR. Dessa känslor och tankar var om de fattat rätt beslut och hur de 

måste bära bördan av fattade beslut. Detta bekräftar även Cox et al. (2007) där läkare 

uttryckte hur de kände sig osäkra inför samtal och att de upplever att de saknade 

kommunikationsfärdigheter. 

 

Patientens perspektiv 

Heyland et al. (2006) beskrev i en studie att patienterna hade lite kunskap om HLR. 

Majoriteten av patienterna hade ändå funderat på vilket handlingsalternativ de skulle vilja ha i 

händelse av ett hjärtstillestånd, men minoriteten av patienterna hade diskuterat valet med sin 

läkare. Patienterna uttryckte att de önskade någon form av delat beslutsfattande mellan läkare, 

patient och patientens familjemedlemmar och ville diskutera behandlingsalternativ med sin 

läkare som rör HLR. Patienterna och patientens familjemedlemmar uttryckte vidare olika 

aspekter som vägs in i ställningstagandet till att genomföra eller avstå HLR. Dessa var att 

patienterna ville ha information om hur livskvaliten skulle te sig om patienten skulle överleva 

ett hjärtstillestånd samt vilka komplikationer man kan få. Andra aspekter som patienten tog 

hänsyn till i ställningstagandet var förväntad prognos på sin sjukdom och vilka behandlingar 

som utförs under HLR. 

I en studie av Eliott och Olver (2011) har patienter som är döende i cancer intervjuats för 

att ta reda på vad patienter tycker om beslutet att genomföra eller avstå hjärt- och 

lungräddning. Majoriteten av deltagarna var överens om att beslutet borde vara deras eget då 

det handlar om deras liv. Deltagarna övervägde olika kombinationer om hur beslutet kunde 

fattas, till exempel i samråd med läkarens åsikter men återvände alltid till att det slutgiltiga 

beslutet borde ligga i patienternas egna händer. En av deltagarna förklarade att han förutsatte 

att han skulle behandlas med HLR om läkaren inte informerat om beslutet att avstå HLR. 

 

Delaktighet 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver begreppet delaktighet som att respektera patientens 

rättigheter, inflytande, självbestämmande och det egna ansvaret. De menar att delaktighet är 

ett samspel mellan vårdare och patient där bådas kunskap bejakas och respekteras. Dahlberg 

och Segesten beskriver vidare att för att en patient ska kunna fatta ett beslut som rör den egna 

vården behöver patienten ta del av vårdarnas kunskaper. Patienten är expert på sin egen kropp 

och den professionella vårdaren har kunskap som patienten inte har. Därför är det av stor vikt 
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att patienten och vårdaren går in i ett möte och det är i det mötet som delaktighetens vara eller 

inte vara avgörs. 

Definitionen beskriven ovan stämmer väl överens med Patientlagen (SFS 2014:821) kap 5, 

där det står skrivet att hälso- och sjukvård i så lång utsträckning som möjligt ska utföras i 

samråd med vårdpersonal tillsammans med patient och patientens närstående. Vidare säger 

lagen att patientens medverkan också innebär att vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska 

utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar. I patientlagen står det även att 

den ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 

 

Sjuksköterskans roll i patientdelaktighet 

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) framkommer det att ett av sjuksköterskan 

ansvarsområden är att den enskilda patienten får adekvat och korrekt information för att 

utgöra en grund för patienten att stå på när hen ska fatta ett beslut som rör den egna vården. 

Eldh (2014) beskriver sjuksköterskan som en resurs för patientens känsla av delaktighet, 

genom att sjuksköterskan är lyhörd, har kunskap, bidrar med information och kunskap när den 

saknas hos patienten. Eldh betonar även att sjuksköterskan ska ha respekt för sin egen 

kunskap eftersom den ger förståelse för hur viktigt mötet med patienten är. I situationer där 

flera vård- och behandlingsalternativ är tillgängliga ingår det i vårdarens ansvar att stödja 

patientens förmåga att fatta ett beslut. Vårdaren ska undvika att ta över och göra patienten 

passiv men samtidigt visa vägen till hälsa, vilket kan vara en svår balansgång. 

I en litteraturöversikt av Lachman (2010) beskrevs det att sjuksköterskan har en etisk 

skyldighet att stödja och involvera patienten och patientens anhöriga i diskussionen om 

behandling som rör HLR. Vidare hade sjuksköterskan en skyldighet att informera patient och 

närstående för att de ska få utbildning i innebörden av HLR och ej-HLR, informationen är 

även av stor vikt för att patient och närstående ska kunna göra ett autonomt beslut.  Det 

beskrevs i studien hur ett beslut om att avstå HLR inledningsvis sågs som en strategi för att ge 

möjlighet till beslutskompetenta patienter att diskutera under vilka omständigheter patienten 

fortfarande väljer livet. Lachman påpekade även att sjuksköterskan spelar en stor roll i 

ställningstagandet till HLR och hur sjuksköterskan åtminstone är informellt delaktig på grund 

av hens intima kunskap om patienten och som patientens förespråkare. 
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Patientens uppfattning av delaktighet 

I en studie av Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane och Chaboyer (2015) uttryckte patienter 

personliga preferenser om hur de upplever delaktighet i vården. Några aspekter som 

patienterna uttryckte som delaktighet var att de var experter på sina egna kroppar och litade på 

sin egenlevda kunskap om kroppen. Att upprätthålla tidigare funktionsnivå var viktigt för 

upplevd delaktighet och för upplevelsen av självständighet. Information om den egna 

vården var också något som patienterna menade var viktigt för känslan av delaktighet. Genom 

delad förståelse om hur patienten önskar sin vård kunde sjuksköterskan använda 

informationen som erhölls av patienten för att anpassa vården. Detta ökade känslan av 

delaktighet för patienterna. 

Patienterna som beskrevs i Tobiano et al. (2015) belyser även hinder för 

patientdelaktigheten. Det kunde vara situationer där vårdpersonalen antog en paternalistisk 

förhållningsätt i sitt vårdande. Patienterna upplevde att sjuksköterskorna använde sin makt 

och expertkunskap och patienterna agerade i enlighet med sjuksköterskan. En annan faktor 

som hindrade patientdelaktigheten var enligt patienterna sjuksköterskans uppträdande, vissa 

sjuksköterskor var negativa och barska vilket minskade känslan för delaktighet. 

 

Problemformulering 

I händelse av ett hjärtstillestånd ska HLR alltid påbörjas om beslut om att avstå HLR saknas. 

Ett beslut om att avstå HLR ska tas av läkaren först efter att man vägt in olika faktorer, som 

exempelvis patientens egen skattning av livskvalitet och önskemål. Studier har visat att 

läkaren kan känna en stor börda att fatta beslutet självständigt och de uttrycker svårigheter att 

kommunicera med patienterna om ämnet. I sjuksköterskans ansvarsområde ingår att bidra 

med information och de har en central roll i patientens delaktighet. Sjuksköterskorna ska, i 

den mån det är möjligt, stötta patienten så att hen kan fatta ett autonomt beslut. Patienterna 

uttrycker att de upplever delaktighet om de och sjuksköterskan hade en gemensam förståelse. 

Trots detta tas ofta beslutet kring att avstå HLR enbart av läkaren, utan sjuksköterskans 

delaktighet. Därför är det viktigt att belysa sjuksköterskans roll i beslutsfattandet. 

 

Syfte 

Att belysa sjuksköterskans upplevelser kring beslutsfattandet av att avstå hjärt- och 

lungräddning. 
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Teoretisk utgångspunkt och konsensusbegrepp 

Enligt det Europeiska rådet för hjärt- och lungräddning uttrycks i rådets riktlinjer att 

vårdpersonal vid ställningstaganden l bör kunna resonera utifrån de etiska principerna om 

autonomi, göra-gott, icke-skada och rättvisa innan man är involverad i ett beslut om 

återupplivning (Bossaret et al., 2015). Dessa etiska riktlinjer har framtagits för att personal 

ska kunna veta när de ska påbörja eller inte påbörja HLR. 

 

Beauchamps och Childress fyra principer 

Att ha etiskt kompetens är enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2014) en central aspekt i 

omvårdnaden. I vården uppstår etiska dilemman vid val av behandling. Som vägledning i 

dessa frågor kan man ta hjälp av Beauchamp och Childress (2013) etiska principer om 

autonomi-, göra-gott-, icke-skada- och rättviseprincipen. 

Autonomiprincipen innebär enligt Beauchamp och Childress (2013) respekt för en individs 

rätt till självbestämmande. Människor ska respektera en annan människas åsikter, deras beslut 

och agera så de värnar om den andra människan värderingar, så länge som en persons 

handlingar och tankar inte orsakar skada för andra människor. Autonomiprincipen innebär 

även att information ges till individen så att hen kan fatta och främja autonoma val. Icke 

skada-principen innebär att människan ska avstå från handlingar som kan orsaka andra skada, 

den utgörs av olika skyldigheter som att inte väcka anstöt, inte döda eller på annat sätt inte 

orsaka skada. Centralt för icke skada-principen är engagemang för bedömningen av den 

andres livskvalitet. Vidare har icke skada-principen en aspekt som innebär att man inte ska 

orsaka skada som kan komma kränka en människas integritet eller fysisk- och psykisk smärta. 

    Till skillnad från icke skada-principen som innebär att man ska avstå från att utföra 

handlingar som kan orsaka skada, syftar göra gott-principen till att utföra positiva handlingar 

för att göra gott för andra människor. Positiva handlingar beskriver Beauchamp och Childress 

(2013) som att minska skada som uppstått, hindra skada från att uppstå, hjälpa personer med 

funktionshinder, rädda personer som befinner sig i fara och främja det goda. Människan utför 

handlingar till fördel för någon annan och samt stärker det goda. Den fjärde principen som 

utgör den etiska plattformen är rättviseprincipen. Principen innebär att alla människor är lika 

mycket värda och om man ska behandlas olika så ska det finnas legitima skäl. 
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Vårdande 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver vårdandets 

grundmotiv som att vilja den andra människan väl och möta denne med respekt. Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver vidare att ett öppet och följsamt vårdande innebär att möta varje 

individ så förutsättningslöst som möjligt. Vårdvetenskapen präglas av en hållning som 

betonar evidensbaserad kunskap och en värdering av varje individs erfarenheter. Det är därför 

viktigt att vårdpersonal har kunskap att kunna möta det individuella och att de har förmåga att 

kunna väga det mot det generella. Syftet med vårdandet bör vara att stärka individernas 

livskraft för att skapa möjlighet för patienten att fullfölja sina små och stora livsprojekt. 

Livslusten behöver vara i fokus i vårdandet och man ska försöka se hela den meningssökande 

och meningsskapande människan som plågas av sjukdom eller annat lidande. Detta för att 

kunna förstå individens hälsosammanhang för att hjälpa till att skapa en grund för 

välbefinnande och ett gott liv. 

    När vårdandet inte uppfyller ovan beskrivna kriterier uppstår vårdlidande. Eriksson (1994) 

förklarar aspekter på vårdlidande där den främsta orsaken är kränkning av patientens 

värdighet och bristen i att se hela människan. Vårdlidande är inte ett symtom på sjukdom utan 

Eriksson menar att det är ett svar på otillräcklig vård. 

Metod 

Val av metod 

Metoden som har använts i uppsatsen är en litteraturöversikt. Författarna har utgått från 

Fribergs (2012) beskrivning av metoden som innebär att kritiskt granska litteratur och 

vetenskapliga artiklar för att få en översikt över det aktuella kunskapsläget inom ett visst 

område. Metoden bygger på ett systematiskt val av texter, i detta fall forskningsartiklar som 

sedan ska analyseras. Litteraturöversikten kan enligt Friberg (2012) bygga på både kvalitativa 

och kvantitativa studier. Metoden beskrivs vidare som ett strukturerat arbetssätt med syfte att 

skapa en överblick av ett avgränsats område, skapa en beskrivande sammanställning av 

publicerad forskning samt att skapa ett underlag för att kritiskt kunna granska ett visst 

område. 

 

Datasökning 

Sökningarna har genomförts i databaserna Cinahl Complete och PubMed. Databaserna valdes 

med motiveringen att de är vårdvetenskapligt inriktade och att det därför kunde finnas 
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relevanta forskningsstudier som svarar på uppsatsens syfte. För att få en uppfattning av hur 

mycket material som fanns i databaserna gjorde författarna först en fritextsökning. En 

fritextsökning innebär enligt Karlsson (2012), att sökningen görs på endast de ord som man 

skriver in i sökrutan. För att få en mer avgränsad och specificerad sökning tog författarna 

hjälp av Svenska MeSH och Chinahl Headings för att få fram relevanta ämnesord. Karlsson 

(2012) beskriver att ämnesord används för att beskriva innehållet i artikel och sökningen blir 

då mer specifik. 

De sökord som användes och ansågs tillhöra syftet var ”resuscitation order”, ”nurse 

attitudes”,”decision making”,”decision making, ethical”, och ”resuscitation, 

cardiopulmonary". För att tydliggöra vilka sökningar som gjordes med ämnesord 

presenterades dessa med “MH” före sökordet i sökmatrisen (bilaga 1). Författarna använde 

sig av booleska operatorer för att specificera sökningen ytterligare. Karlsson (2012) beskriver 

att man med hjälp av booleska operatorer kan söka på ämnesorden i olika kombinationer 

genom att använda sig av termerna AND, OR eller NOT för att göra sökningen ännu mer 

specifik. 

 

Urval 

Sökningen begränsades med peer reviewed för att få fram enbart vetenskapligt granskade 

artiklar. Ytterligare begränsades sökningarna med full text för att få fram artiklar i sin helhet. I 

sökprocessen var tanken att endast ha med studier som tillhör västvärlden. Då författarna 

hittade för syftet relevanta studier utanför västvärlden togs beslutet att länder med ett globalt 

ekonomiskt samarbete skulle väljas. Vårt nya urval blev därför att inkludera studier från 

länder som var med i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 

(http://www.oecd.org/about/membersandpartners/). Vidare valdes artiklar skrivna på svenska, 

norska och engelska ut då det är språk författarna behärskar. Artiklarna som valdes var av 

både kvantitativ och kvalitativ design för att få en bredare kunskap om ämnet. För att få en 

helhetsbild av ämnesområdet lästes abstract, så objektivt som möjligt, i de studier som hade 

en för syftet relevant rubrik av båda författarna. Friberg (2012) kallar denna översiktsbild som 

gör det möjligt att se karaktären av studierna för helikopterperspektiv. 

    De artiklar som ansågs relevanta för studien lästes noggrant igenom av båda författare och 

resulterade slutligen i elva valda artiklar som sammanställdes i resultatmatrisen (bilaga 2).  

 

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/
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Analys 

Analysen av de valda artiklarna gjordes enligt Fribergs (2012) modell som bygger på tre 

komponenter. Författarna började i enlighet med Fribergs modell att grundligt läsa igenom de 

valda studierna ett flertal gånger för att förstå innehållet. I steg två söktes och identifierades 

skillnader och likheter mellan artiklarna. För att jämföra likheter och skillnader i studiernas 

resultat skrev författarna ner de mest utmärkande fynden av respektive studie som nyckelord. 

Slutligen färgkodades nyckelorden som därefter kategoriserades i respektive färg. Utifrån 

detta kunde författarna se likheter och skillnader i studiernas resultat som sedan mynnade ut i 

lämpliga kategorier. Efter kategorisering av nyckelorden tematiserades kategorierna i tre 

huvudteman och åtta subteman vad som kom att bli författarnas resultat.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna har haft forskningsetiska överväganden genom uppsatsens samtliga delar. 

Kjellström (2012) menar att etisk reflektion bör genomsyra hela arbetet där man värnar om 

människor lika värde, integritet och självbestämmande. 

Vid val av artiklar har författarna tagit hänsyn till forskningsetiska överväganden och har i 

så lång uträckning som möjligt haft i åtanke att inkludera forskningsstudier som varit 

granskade av etiska kommittéer. Då alla artiklar inte blivit granskade av etiska kommittéer 

valde författarna att utgå från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som ställer 

krav på vad god forskning bör uppfylla. Två av kraven som författarna hade i åtanke var att 

valda forskningsstudier var inriktade på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet och 

att studien värnade om deltagarna i respektive studie. Det andra kravet, individskyddskravet, 

handlar om att värna om studiens deltagare. Fem av totalt elva valda artiklar hade blivit 

granskade av etiska kommittéer och resterade sex artiklar hade forskningsetiska överväganden 

som stämde överens med kraven ovan. 

För att undvika att arbetet skulle färgas av författarnas förförståelse tydliggjordes och 

medvetandegjordes detta. Vår uppfattning av ämnet var att beslutsfattandet kring HLR är 

svårt och att det finns mycket att ta hänsyn till. Eftersom HLR är ett etiskt svårt beslut 

präglades förförståelsen av att sjuksköterskorna har en vilja att delta i beslutet och för att veta 

hur de ska agera när en patient får ett hjärtstillestånd. Föreställning om ämnet var också att 

läkaren drar sig från att fatta beslutet och att sjuksköterskorna inte vad delaktiga i 

beslutsfattandet. 
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Resultat 

Resultatet nedan kommer att presenteras i tre huvudteman med tillhörande subteman. Dessa 

är Attityder om HLR (Livskvalitet i relation till att göra gott och inte skada, Respekt för 

patientens autonomi, Värdighet), Sjuksköterskors delaktighet (Vårdrelation) och 

Kommunikation (Information till patient och närstående, Bristfällig information till patient 

och närstående, Information mellan vårdpersonal, Meningsskiljaktigheter kring HLR). I 

resultatet kommer författarna använda termen ej-HLR som är en svensk motsvarighet på 

engelskans DNR (do-not-resuscitate). 

Attityder om HLR 

Livskvalitet i relation till att göra gott och inte skada 

I ett flertal studier uttryckte sjuksköterskorna hur patientens livskvalitet är en faktor som bör 

tas i beaktande i beslutsprocessen om att avstå HLR (Costello, 2002; Ganz, Kaufman, Isreael 

& Einav, 2012; McAdam, Barton, Bull & Rai, 2005; Pettersson, Hedstöm & Höglund, 2014; 

Sævareid & Balandin, 2011). I en studie av Costello (2002) uttryckte sjuksköterskorna hur ett 

hjärtstillestånd kan vara en välsignelse för en patient som har låg livskvalitet. Denna syn var 

gemensam för sjuksköterskorna där de ansåg att det var etiskt fel att förlänga en människas liv 

som har låg livskvalitet med hjälp av HLR.  

    Sævareid & Balandin (2011) angav hur sjuksköterskorna beskriver livskvalitet i relation till 

att göra gott och inte skada. En sjuksköterska gav exempel på hur HLR kan göra mer skada än 

nytta hos en äldre patient som är benskör. Sjuksköterskan beskrev hur hen hörde hur 

patientens revben knäcktes när de utförde HLR och hon fann situationen oetisk. Vidare visade 

resultatet i Costellos studie (2002) hur ett beslut om att avstå HLR eller att inte initiera HLR 

vid hjärtstillestånd kan vara baserat på att förbättra livskvaliteten hos patienter. Robinson, 

Cupples och Corrigan (2007) beskrev att en sjuksköterska berättar att diskussionen om 

beslutet att avstå HLR kan göra mer skada än nytta för patienten och patientens närstående. 

En sjuksköterska i studien uttryckte att det inte är etiskt rätt att lägga den problematik som 

ställningstagandet medför på patienten och hens närstående eftersom dem inte har tillräckligt 

med information eller medicinsk kompetens för att förstå allvaret i ett sådant beslut. Samtidigt 

så menar sjuksköterskorna att patientens autonomi fortfarande måste tas i beaktning. 

Respekt för patientens autonomi  

Respekt för patientens autonomi, tidigare preferenser och önskningar beskrev 

sjuksköterskorna i ett flertal studier som en viktig aspekt och hur detta bör tas hänsyn till i 
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ställningstagandet till beslut om att avstå HLR. (Ganz, et al., 2012; Hildén, Louhiala, 

Honkasalo & Palo, 2004; Jezewski & Finnell, 1998; McAdam et al., 2005; Park, Kim & Kim, 

2011; Pettersson, et al., 2014; Robinson, et al., 2007; Sævareid & Balandin, 2011). I Hildén et 

al. (2004) studie beskrev författarna hur patienter med ett testamente (eng. living will) kan 

uttrycka sina preferenser och önskningar. Ett testamente i studien definieras som ett juridiskt 

dokument där patienten fastställer önskemål kring sin sjukvård i händelse av att hen blir 

oförmögen att kommunicera sina önskningar. Sjuksköterskorna i studien beskrev att de i 

större uträckning tar patientens testamente i beaktande än vad läkarna gör. Om läkaren inte 

tog patientens testamente på allvar menade majoriteten av sjuksköterskorna att det var deras 

ansvar att ta upp detta med läkaren. 

    Många sjuksköterskor uttryckte att förutsättningen för att en patient ska kunna ta ett 

autonomt beslut krävs adekvat information om vad HLR är och beslutet om att avstå HLR 

innebär (Jezewski & Finnell, 1998; Robinson et al., 2007; Sævareid & Balandin, 2011). I 

Jezewski och Finnells (1998) studie berättar en sjuksköterska om en situation där 

vårdpersonalen ville sätta ett beslut om ej-HLR på en döende patient, men att patienten inte 

samtyckte till detta. Vårdpersonalen ansåg att utföra HLR på patienten skulle vara en 

meningslös behandling som inte skulle resultera i en lyckad utgång. Situationer där 

sjuksköterskor inte är säkra på patientens egen önskan eller anser att patienten bör ha ett 

beslut om ej-HLR resulterade i olösta känslor och funderingar hos sjuksköterskorna (Jezewski 

& Finnell, 1998; Sævareid & Balandin, 2011). 

Värdighet  

Begreppen värdighet och meningslös behandling togs upp på liknade sätt i tre artiklar (Park et 

al., 2011; Pettersson et al., 2014; Sævareid & Balandin, 2011). Artiklarna beskrev att även om 

ett beslut om att avstå HLR fanns så var den bakomliggande tanken att värna om patientens 

värdighet. Sjuksköterskorna i studien av Sævareid och Balandin (2011) uttryckte att 

meningslös behandling var när HLR ansågs sakna fördelar för patienten och man gjorde mer 

skada än nytta. Gemensamt för studierna var att även om majoriteten av sjuksköterskorna 

ansåg att HLR var meningslös behandling hade de påbörjat HLR vid händelse av 

hjärtstillestånd om en patient saknade ett beslut om ej-HLR (Ganz et al., 2012; Sævareid & 

Balandin, 2011). 

    Ett begrepp som är relaterat till meningslös behandling och värdighet är slow code. 

Sævareid och Balandins (2011)beskriver att begreppet innebär att hjärt- och 

lungräddningsinsatser avsiktligt genomförs för långsamt för att en återupplivning skall kunna 
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ske. Sjuksköterskorna i studien berättade hur läkaren har beordrat beslutet om en slow code 

och att det skedde i vårdsammanhang där ett beslut om ej-HLR eller HLR saknades. 

Sjuksköterskorna uttryckte att detta är ett fegt beslut och anser att det är högst 

oetiskt. Handlingen hittades även i Robinson et al. (2007) studie där en sjuksköterska berättar 

att beslutet om HLR inte har diskuteras inför patienten men att sjuksköterskan anser att det är 

en meningslös behandling och att man då inte utför HLR enligt riktlinjerna. 

Sjuksköterskornas delaktighet 

Majoriteten av de sjuksköterskor som deltagit i de granskade studierna önskade få vara 

delaktiga i beslutet om att avstå HLR (Costello, 2002; Ganz et al., 2012; Giles & Moule, 

2004; Hildén et al., 2004; Pettersson et al., 2014; Robinson et al., 2007; Sævareid & Balandin, 

2011; Valsø, Ambjørnrud & Lindahl, 2013). En del av sjuksköterskorna uppgav att de var 

delaktiga i beslutet genom att de rådfrågades av läkarna eller direkt deltog i diskussionen 

tillsammans med läkare och/eller patient och närstående (Ganz et al., 2012; Giles & Moule., 

2004; Hildén et al., 2004; Valsø et al., 2013). Andra upplevde att deras åsikter inte verkade ha 

något värde för läkaren (Giles & Moule., 2004; Hildén et al., 2004; Robinson et al., 2007). 

Ändå höll många sjuksköterskor med om att beslutet var läkarens ansvar (Giles & Moule., 

2004; Valsø et al., 2013) och vissa var lättade över att inte behöva ta det slutgiltiga beslutet 

trots att de ville vara mer delaktiga (Robinson et al., 2007; Valsø et al., 2013).  Några 

sjuksköterskor uppgav att de upplevde stress och rädsla för att fatta beslut om att avstå från 

HLR eftersom det finns så många riktlinjer att förhålla sig till (Robinson et al., 2007). De 

menade att det kan vara svårt att fatta ett beslut efter vad som är i bästa intresse för patienten 

när man måste förhålla sig till stadgar och man är rädd för att fatta fel beslut.  

    Sjuksköterskorna berättade att det ofta var de själva som tog initiativet till att ta upp 

diskussionen med patienten om HLR trots att de visste att det var läkarens ansvar (Giles & 

Moule., 2004; Pettersson et al., 2014; Robinson et al., 2007; Sævereid & Balandin, 2011; 

Valsø et al., 2013). Några av sjuksköterskorna i studien av Robinson et al. (2007) uttryckte 

här en irritation på läkarna för detta. De ansåg att det var läkarens ansvar att initiera samtal 

med patienten. I motsats visade resultatet i Pettersson et al. (2014) studie att sjuksköterskorna 

ansåg att det var en självklarhet att det var sjuksköterskorna som skulle prata med patienterna 

om HLR då de hade en intimare relation till patienten och upplevde att patienterna kunde 

öppna sig lättare för dem. Sjuksköterskorna i studien av Valsø et al. (2013) instämmer och 

menar att de har en bättre helhetssyn på patienten på grund av den nära vårdrelationen. Några 

av sjuksköterskorna från samma studie uppgav att deras närvaro vid ett samtal om HLR var 
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positivt för både patienter och närstående. Patienterna kände trygghet och de närstående 

upplevde sjuksköterskorna som stöttande om patienten och/eller närstående har någon annan 

uppfattning om beslutet. Sjuksköterskor i studien påpekade att det är extra svårt att ta hand 

om närstående efter ett samtal om de inte deltagit i mötet.  

    Att inte få delta i diskussionen ledde till besvikelse hos sjuksköterskorna främst för att de 

hade en önskan om att kunna bidra och även för att de kände att deras åsikter inte värderades 

(Costello, 2002; Hildén et al., 2004; Pettersson et al., 2014). 

Vårdrelation 

Flera sjuksköterskor i studierna berättade om vårdrelationen med patienten. Vårdrelationen 

uttrycktes i termer som att sjuksköterskan är patientens förespråkare och talesman. 

Sjuksköterskorna menade även att de står närmre patienten än vad läkaren gör och kan då se 

över tid hur patientens livskvalitet och välbefinnande kan förändras (Costello, 2002; 

Pettersson et al., 2014; Robinson et al., 2007; Sævareid & Balandin, 2011; Valsø et al., 2013). 

I Pettersson et al. (2014) studie beskrev sjuksköterskorna hur relationen med patienten blir 

bättre och lugnare när patienten har erhållits information och besked om ej-HLR. 

Sjuksköterskorna uttryckte att detta gjorde att sjuksköterskorna hade mer tid att lägga på 

patienten och deras familj än på att utföra medicintekniska åtgärder. Fastställandet av beslutet 

resulterade även i att sjuksköterskan kunde prata mer fritt med patienten och dennes familj. 

Patienterna vågade även uttrycka mer vad de kände och tänkte till sjuksköterskan. Valsø et al. 

(2013) beskrev vidare hur sjuksköterskan kan representera något bekant och tryggt för 

patienten. 

    I motsats till en närmare relation mellan vårdare och patient efter ett beslut om ej-HLR 

uttryckte en sjuksköterska i Pettersson et al. (2014) studie en oro för att patienterna inte 

erhåller likvärdig basal omvårdad som innan beslutet togs. En aspekt som visades i Park et al. 

(2011) studie där sjuksköterskorna var överens om att basal omvårdnad inte bör minskas efter 

ett beslut om ej-HLR. 

 

Kommunikation 

Information till patienter och närstående 

Information till patienten är ett ämne som återkommer i ett flertal studier. Flertalet 

sjuksköterskor var överens om att information angående HLR skulle delas till patienten 

och/eller närstående (Jezewski & Finnell, 1998; Park et al., 2011; Pettersson et al., 2014 

Sævareid & Balandin, 2011; Valsø et al., 2013). Sjuksköterskor i en studie av Sævareid och 



 
 15 (36) 

 

Balandin (2011) uppgav att informationen som gavs patienterna kring HLR varierade 

beroende på vilken läkare som arbetade. De ansåg att patienterna behövde adekvat 

information om vad HLR är för att få en realistisk bild av innebörden, vilket kunde vara svårt 

att förmedla om patienten var svårt sjuk. 

    Flera sjuksköterskor berättade att det var de själva som tog initiativet att prata om HLR 

med patienten och/eller närstående (Sævareid & Balandin, 2011; Valsø et al., 2013). En 

sjuksköterska reflekterade över om initiativtagandet från sjuksköterskornas sida berodde på 

att det var de själva som troligtvis var först på plats vid ett eventuellt hjärtstillestånd 

(Sævareid & Balandin, 2011). Genom att sjuksköterskor och läkare tar upp diskussionen och 

informerar patienterna om innebörden av att avstå HLR kunde en möjlighet ges för patienten 

att framföra sina önskemål. Vilket var något sjuksköterskorna ville ha reda på av patienterna 

så att de kunde ge den omvårdnad som patienterna själva önskade. De ansåg även att med 

adekvat information kunde patienterna lättare förstå vilka valmöjligheter de hade och därmed 

öka delaktigheten i sin vård.  

Bristfällig information till patienter och närstående 

Sjuksköterskorna kunde ibland uppleva att läkarna var motvilliga till att föra diskussionen om 

HLR på tal med patienten (Sævareid & Balandin, 2011). Även Pettersson et al. (2014) visar i 

sitt resultat att sjuksköterskorna upplevde att läkarna inte alltid ger information till patienten, 

vilket några deltagare antog bero på att läkaren är rädd för att ta diskussionen och att möta de 

närstående. En avdelning från samma studie hade som policy att inte låta patienter eller 

närstående medverka i beslutsfattandet av att avstå HLR. 

    I de fall patienterna och deras närstående inte fick adekvat eller tillräcklig information om 

HLR fanns en risk för sämre omvårdnad (Pettersson et al., 2014). Sjuksköterskorna gav 

exempel på där hinder för god omvårdnad var när patient och närstående fått besked av 

läkaren att man kommer att avstå HLR men att man ändå fortsätter med full behandling. Den 

typen av information menar sjuksköterskorna kan vara förvirrande för patienter och 

närstående och bidrog till svårigheter att förstå allvaret i situationen vilket kan resultera i 

sämre omvårdnad. I resultatet av Jezewski och Finnell (1998) framkom att bristfällig 

information om ej-HLR kunde tolkas av närstående som att man inte skulle göra något mer 

för patienten. Det var därför viktigt för sjuksköterskorna i studien att lyckas förmedla korrekt 

information om vad HLR och att avstå HLR innebar och att de efter ett sådant beslut kommer 

att fortsätta att ge samma omvårdnad som innan beslutet. 
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Information mellan vårdpersonal 

Informationen mellan sjuksköterskor och mellan sjuksköterskor och läkare ansågs viktig i ett 

flertal studier (Giles & Moule, 2004; Pettersson et al., 2014; Sævareid & Balandin, 

2011). Pettersson et al. (2014) beskrev i sitt resultat att sjuksköterskorna såg en brist på 

kontinuitet och patientsäkra rutiner för att rapportera beslut om ej-HLR i teamet som ett 

hinder för god omvårdnad. Kommunikation genom journalanteckningar och muntligt inom 

teamet var viktigt för att inte behandla någon med HLR som har ett beslut om att avstå från 

detta. Sjuksköterskorna från Giles och Moule (2004) instämde i att beslut om ej-HLR ska 

överrapporteras vid varje skiftbyte. Costello (2002) beskrev en situation där en sjuksköterska 

upptäcker att en patient har ett sådant beslut när hen av en slump ögnar igenom journalen. 

Den aktuella sjuksköterskan hade huvudansvar för denna patient men beslutet hade inte 

kommunicerats av någon i teamet. Sjuksköterskan upplevde att det var bristfällig information 

och ansåg att det kunde ha undvikits om hen varit närvarande när diskussionen ägde rum. Det 

finns risk för att beslut om att avstå HLR missas om det inte dokumenteras och rapporteras 

korrekt.  

Meningsskiljaktigheter kring HLR 

Det fanns delade meningar om vad HLR är, vilket kunde leda till konflikter (Costello, 2002; 

Jezewski & Finnell, 1998). En annan grund till konflikter kunde vara om det fanns otydliga 

beslut om att avstå HLR, exempelvis genom att enbart utesluta hjärtkompressioner (Pettersson 

et al., 2014). En av anledningarna till meningsskiljaktigheter mellan läkare och sjuksköterska 

förklarade sjuksköterskorna berodde på att läkarna till stor del ansåg att ett beslut om att avstå 

HLR enbart var medicinskt (Costello, 2002; Jezewski & Finnell, 1998). Sjuksköterskorna i 

studierna ansåg att beslutet var mer än medicinskt och inte kunde beslutas enbart på hårdfakta 

så som laboratoriesvar och andra medicinska parametrar. En sjuksköterska som ingick i 

Pettersson et al. (2014) studie beskrev hur läkaren är den som har sista ordet vid 

meningsskiljaktigheter vid ett beslut för att de har mest medicinsk kunskap. Sjuksköterskan 

menade dock att det också är nödvändigt att ha en annan typ av kunskap, nämligen en 

informell kunskap som bygger på den nära vårdrelationen mellan sjuksköterskan och 

patienten. Sjuksköterskan menade att den informella kunskapen bör tas i beaktning när beslut 

om ej-HLR tas. 

    Vid meningsskiljaktigheter är det lätt för en konflikt att uppstå (Jezewski & Finnell, 1998). 

Vid ett beslutsfattande kan det vara flera parter som ingår, exempelvis läkare, sjuksköterska, 

närstående och patient. Samtliga inblandade kan ha olika syn på vad HLR är liksom olika 
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förståelse, vilket kan utgöra en potentiell risk för konflikter om man inte kan enas om ett 

beslut. Om vissa i gruppen är av samma åsikt kan en alliering uppstå mot en person som är av 

annan åsikt. Olika attityder och förståelser vad det innebär med ett beslut att avstå HLR kan 

förvirra vårdpersonal. Bristande kommunikation mellan de inblandade i en patients vård kan 

vara orsak till att konflikt uppstår. Är inte sjuksköterskan och läkaren båda införstådda i att ett 

beslut finns och vad det innebär finns det risk för förvirring och felaktig vård. 

    Under beslutsprocessen använde sjuksköterskorna sig av strategier som kommunikation, 

omsorg, utbildning, samarbete för att förhindra eller lösa konflikter (Jezewski & Finnell, 

1998). Dessa strategier användes också för att underlätta beslutsprocessen. 

 

Diskussion 

Diskussionen kommer att ske i två delar. I metoddelen presenterar författarna arbetets gång 

och diskuterar styrkor och svagheter. I resultatdiskussionen diskuterar och lyfter författarna 

uppsatsens resultat utifrån bakgrund, teoretisk utgångspunkt, vetenskaplig litteratur och 

vetenskapliga studier. 

 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt har genomförts med avsikt att beskriva sjuksköterskors upplevelser kring 

beslutsfattandet av att avstå HLR. Genom litteraturöversikten gavs goda förutsättningar att 

skapa en överblick inom problemområdet. Överblicken visade att problemområdet inte var 

noggrant undersökt då få studier svarade på syftet, vilket författarna initialt ansåg som en 

svaghet då det kunde försvåra urvalsprocessen. Författarna upptäckte dock att flertalet artiklar 

besvarade litteraturöversiktens syfte och därför kunde användas. Då sökningarna genererade 

ett fåtal artiklar minskade risken för selektivt urval och medförde att resultaten kan betraktas 

mer tillförlitliga. 

    Datasökningen genomfördes i första hand i Cinahl Complete, detta för att databasen i 

huvudsak är inriktad på omvårdnad. I sökningarna som gjordes i Cinahl Complete användes 

Cinahl Headings för att få fram lämpliga sökord. Ämnesord kan ses som en styrka då de 

används för att beskriva innehållet i en artikel och sökningen blir då mer specifik. Exempelvis 

sökte författarna på “nurse experience” för att få fram sjuksköterskornas upplevelser och 

erfarenheter, detta omvandlades av Cinahl Headings till “nurse attitudes”. Cinahl Headings 

definierar “nurse attitudes” som “The views and feelings of nurses”, vilket författarna 

uppfattade stämma överens med vår tolkning av upplevelse. Detta gav oss resultatartiklar som 
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belyser sjuksköterskans upplevelser, attityder och erfarenheter. Initialt var grundtanken med 

syftet att belysa enbart upplevelser men författarna såg även attityder som relevant för studien 

och inkluderade därför dessa artiklar. Det kan ses som en svaghet att artiklarna enbart valdes 

ur databasen Cinahl Complete, men författarna fann adekvat mängd resultatartiklar som mötte 

våra urvalskriterier. I metoddelen framgår PubMed som vald databas, däremot genererade 

datasökningen i databasen inte i några resultatartiklar, men säkerställde att ämnet grundligt 

undersökts. 

    Artiklar skrivna på svenska, engelska och norska togs i beaktning då det är språk som båda 

författarna behärskar. Eftersom engelska och norska inte är författarnas modersmål fanns det 

risk för feltolkning, lexikon användes vid översättning av svårbegripliga begrepp. Författarna 

hade en förförståelse att länderna i västvärlden har motsvarande vård och tänkte därför till en 

början begränsa sökningarna efter dessa länder. Men då relevanta artiklar från Israel och 

Sydkorea också passade vårt syfte valde författarna att istället begränsa urvalet efter länder 

som är medlemmar i OECD, vilket kan bredda författarnas bild av forskning från andra 

världsdelar. Ingen begränsning på publiceringsår gjordes, vilket kan ses som en svaghet då 

lagar och riktlinjer kan ändras över tid. Trots detta ansågs äldre studier vara relevanta då det 

var den individuella upplevelsen som skulle belysas. Vidare användes begränsningen peer 

reviewed i Cinahl Complete för att säkerhetsställa att valda artiklar var vetenskapligt 

granskade. Av de artiklar som valdes ut var sex stycken av kvalitativ- och fem stycken av 

kvantitativ design. Eftersom syftet var att undersöka sjuksköterskans upplevelser kan 

kvantitativa studier ses som en svaghet. Dock hade de kvantitativa studierna baserats på väl 

utformade enkäter som gjorde det möjligt att identifiera sjuksköterskans upplevelser och 

attityder. Genom att använda både kvalitativa och kvantitativa studier ges en bättre 

helhetsbild av problemområdet då man kan ta hänsyn till både subjektiva och objektiva 

erfarenheter vilket är en styrka för vårt arbete. 

    I analysprocessen lästes samtliga artiklarna av båda författarna ett flertal gånger och 

artiklarnas innehåll diskurerades för att nå gemensam förståelse, vilket minskade risken för 

feltolkning. I kategoriseringsprocessen användes olika typer av färgkodning vilket 

underlättade identifieringen av likheter och skillnader. Det framkom flera olika benämningar 

på sjuksköterskor i studierna, exempelvis hospital nurses, practical nurses och registred 

nurses. Författarna hade svårigheter att reda ut hur dessa benämningar skiljer sig åt och har 

därför valt att kalla samtliga för sjuksköterskor. 

 



 
 19 (36) 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det råder delade meningar kring beslutsfattandet av att avstå HLR vilket 

medför etiska dilemman. Det kan vara svårt att veta vad som är rätt eller fel med tanke på att 

patienterna är individer som reagerar olika. Man kan därför inte generalisera patienter till en 

homogen grupp och förvänta sig samma resultat från varje individ. Ett sätt att möta den etiska 

problematiken som kan uppstå vid svåra beslut är att utgå från de fyra etiska principerna som 

Beauchamp och Childress beskriver. Nedan följer författarnas huvudsakliga resultat 

diskuterade utifrån dessa principer och med konsensusbegreppet vårdande i beaktning. 

 

Värdering av livskalitet 

I det Europeiska rådet för hjärt-och lungräddning står det att vårdpersonal bör ha kunskap om 

de fyra etiska principerna innan ställningstagandet av att avstå HLR (Bossaret et al., 2015). 

Detta belyste även Reynolds och Croft (2012) där det beskrevs hur ställningstagandet om ej-

HLR är ett etiskt svårt beslut och hänvisar till Beachamp och Childress etiska principer som 

vägledning. I resultatet uppmärksammar sjuksköterskorna hur ett beslut om ej-HLR värnar 

om patientens värdighet och livskvalitet (Costello, 2002; Park et al., 2011; Pettersson et al., 

2014; Sævareid och Balandin, 2011). Samma resultat beskrivs av Reynolds och Croft (2012) 

det vill säga att ställningstagandet av ej-HLR säkerhetställer att en patient med låg livskvalitet 

får en värdig och fridfull död. Att tillämpa de etiska principerna ger vägledning i situationer 

där patienten själv inte uttryckt sina önskningar om exempelvis återupplivning och en anhörig 

inte kan rådfrågas. 

I resultatet framkommer det hur en sjuksköterska utförde HLR på en äldre benskör patient 

och hur hen hörde hur revbenen knäcktes och hur hen upplevde HLR som oetiskt (Sævareid 

& Balandin, 2011). Reynolds och Croft (2012) beskrev också hur revbensfrakturer, skador på 

inre organ och fysiska funktionshinder är konsekvenser som kan uppstå efter utförande av 

HLR. I denna situation gör man mer skada än nytta för patienten. Icke skada-principen 

hänvisar till att man ska avstå från att utföra handlingar som gör mer skada än nytta 

(Beauchamp & Childress, 2013). Att utföra HLR som anses vara meningslös eller inte 

resulterar i lyckad utgång gör mer skada än nytta och försämrar patientens livskvalitet och 

värdighet. I situationer där en patient inte är beslutsförmögen och en anhörig inte kan 

rådfrågas bör man väga in för- och nackdelar vid ställningstagandet av ett beslut om ej-HLR 

(Svenska Läkarsällskapet et al., 2013). Reynolds och Croft (2012) beskrev hur ett beslut om 

att initiera HLR i händelse av ett hjärtstillestånd på en patient med låg livskvalitet eller där det 
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egentligen inte är medicinskt motiverbart förlänger eller ökar lidande hos patienten.  Genom 

att utföra HLR på en patient med låg livskvalitet brister man i att se hela människan och 

skapar det som Eriksson (1994) menar är ett vårdlidande. Icke skada-principen hänvisar som 

tidigare nämnt till att avstå att utföra handlingar som kan orsaka skada, dess motpart, göra 

gott-principen, syftar till att utföra handlingar som gör nytta (Beauchamp & Childress, 2013). 

Genom att resonera utifrån göra gott- och icke skada-principen ges möjligheten att ett beslut 

om ej-HLR blir försvarsbart motiverat. Man kan då hänvisa till att genom ett beslut om ej-

HLR på en patient som har dålig prognos och låg livskvalitet gör gott för patienten genom att 

man hindrar skada som uppstått samt minskar skada som kan uppstå. 

Utifrån de etiska principerna reflekterar författarna över om det är försvarsbart att initiera 

en så kallad slow code. I resultatet presenteras slow code som en handling där vårdpersonal 

avsiktligt inte påbörjar eller utför HLR på ett korrekt sätt på en patient med hjärtstillestånd om 

ett beslut saknas, och vårdpersonalen anser att det är inte är medicinskt motiverbart att 

återuppliva patienten (Sævareid & Balandin, 2011). Författarna resonerar utifrån göra gott-

principen om det är försvarsbart att inte påbörja HLR, eftersom om ett beslut inte finns så 

saknas också en bedömning om huruvida denna patient skulle överleva ett hjärtstillestånd med 

bibehållen livskvalitet eller ej. Å andra sidan i en situation där en patient med dålig prognos 

och låg livskvalitet som därför bör ha ett beslut om ej-HLR, men där närstående har motsatt 

sig detta, kan vårdpersonalens agerade att inte initiera HLR, trots att HLR bör startas, kan en 

slow code försvaras med att man inte vill förlänga eller förorsaka mer skada och lidande. Icke 

skada-principen blir tillämpbar då HLR kan ses som en skadlig handling att utföra på en 

patient som saknar beslut som vårdpersonalen värderar ha låg livskvalitet, dålig prognos och 

där HLR inte är medicinskt försvarsbart. Däremot upplevde samtliga sjuksköterskor i 

Sævareid och Balandin (2011) studie att handlingen är oetiskt och att de inte hade utfört en 

slow code trots sina personliga preferenser. 

Känslor av frustration, ångest och känslan av att en slow code är etiskt fel påvisade även 

Kelly (2008) i en studie där hon undersökte sjuksköterskor och läkares syn på slow codes. 

Kelly beskrev att slow codes är en handling med avseende att göra gott, men deltagarna i 

studien ansåg att en slow code var meningslös och ovärdig behandling. Rådande konsensus 

bland sjuksköterskor angående slow codes är att de anser behandlingen som oetisk och 

meningslös men styrs av en moralisk skyldighet att utföra HLR. Sjuksköterskor i Kellys 

(2008) studie uttryckte att en slow code kränker patientens rätt till autonomi och gör endast 

gott för patientens familj och för läkare som vill skydda sig juridiskt. 
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Betydelsen av information om HLR för patienter och sjuksköterskor 

Autonomiprincipen tydliggör att man ska respektera en människas rätt till självbestämmande 

så länge det inte skadar andra (Beauchamp & Childress, 2013). Att möta patienten med 

respekt är även ett av vårdandets grundmotiv enligt Dahlberg et al. (2003). Principen 

innefattar också att patienten ska få konkret information om HLR så att de kan göra ett 

autonomt val. Resultatet visar att sjuksköterskorna överlag är överens om att patienten 

och/eller de närstående bör få ta del av beslutsfattandet eller erhålla information när beslutet 

har tagits (Jezewski & Finnell, 1998; Park et al., 2011; Pettersson et al., 2014; Sævareid & 

Balandin, 2011). Förutsättningen för att kunna fatta ett autonomt beslut är tillgången till 

adekvat information. Genom information från sjuksköterskor och läkare och gemensam 

diskussion kring HLR ges en möjlighet för patienten att framföra sina önskemål och hjälper 

till att få en realistisk bild av sin sjukdom (Sævareid & Balandin, 2011). Ett sådant samtal ger 

möjlighet för vårdpersonal att ta del av patientens individuella erfarenheter och kan därmed 

skapa det som Dahlberg och Segesten (2010) menar är ett öppet och följsamt vårdande. 

Sjuksköterskorna uppfattade dessutom att patienterna har lättare att fatta ett autonomt beslut 

när de fått tydlig information. Sjuksköterskorna uttryckte även en lättnad när de fick veta vad 

patienten faktiskt önskade så att de kunde ge en god vård i enlighet med önskemålen, vilket 

kan göra gott för patienten. Det framkommer dock att det finns svårigheter för 

sjuksköterskorna att förmedla adekvat information när patienterna är svårt sjuka.  

Deltagare i en studie av Kelly (2008) uppgav att slow codes ofta förekom på grund av att 

man inte fört en diskussion kring HLR tillsammans med patienten. Sjuksköterskorna i studien 

ansåg att det kan var oetiskt att föra en diskussion om HLR när patienterna är så pass sjuka, 

men å andra sidan ansåg de att slow codes i sig också kan orsaka skada. Deltagarna i studien 

föreslog att man med hjälp av avancerade direktiv kunde förhindra slow codes samtidigt som 

man förbättrar patientens autonomi. Detta kan uppnås genom att föra samtal med patienten 

om vad som kommer att ske om man insjuknar medan patienten fortfarande är frisk. Reynolds 

och Croft (2012) menar dock att man bör vara försiktig innan man bjuder in patienten till ett 

samtal kring HLR och att man noga ska överväga om det är nödvändigt eller lämpligt att 

informera patienten om detta. Författarna resonerar att genom brist i att se individens 

hälsosammanhang kan ett sådant samtal orsaka ett vårdlidande hos patienten.  

    Ditillo (2002) beskrev att en patients beslut inte kunde anses vara autonomt förrän 

patienten var fullt informerad om deras valmöjligheter och det förväntade resultatet av HLR. 

Autonomi bör dock inte ses som obligatoriskt då människor har olika behov av att vara 

autonoma. Ditillo menade vidare att man bör ta reda på hur mycket autonomi en person 
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önskar och respektera detta. Det har föreslagits att autonomi istället ska vara en inbjudan 

istället för en obligation. Att erbjuda orealistiska val, som HLR när det är utsiktslöst, beskrev 

Ditillo som respektlöst mot patients autonomi och framkallar istället förvirring och skadar 

mer än vad det gör gott. 

    Göra gott och icke skada-principen är sammanlänkade till varandra och kan vägas mot 

varandra vid etiska dilemman. Medan icke skada-principen menar att man ska avstå från att 

utföra handlingar som kan orsaka skada, syftar göra gott-principen till att utföra handlingar 

som gör gott för andra människor (Beuchamp & Childress, 2013). I resultatet framkommer 

det att involvering av patient och/eller närstående inte alltid bör vara aktuellt då det kan skada 

mer än vad det gör nytta (Robinson et al., 2007). Beslutsfattandet kring att avstå HLR anses 

av sjuksköterskorna vara medicinskt och det kan vara etiskt oförsvarbart att lägga 

problematiken på en patient och deras närstående då de inte har tillräckligt med medicinsk 

kompetens för att förstå allvaret i beslutet. Trots att beslutet är medicinskt rekommenderades 

en tidig diskussion tillsammans med patienten, såvida det inte ansågs göra mer skada än nytta 

för patienten då risken för att skapa ångest finns (Reynolds & Croft, 2012). Vidare beskrev 

Reynolds och Croft (2012) att det finns en risk för att patienten och/eller en anhörig får reda 

på att ett beslut tagits utan deras delaktighet och frågor om att undanhålla behandling kan 

lyftas. Detta är ett exempel på att brist på information kan orsaka mer skada än nytta.  

Sjuksköterskorna i studien av Low, Finucane, Mason och Spiller (2014) styrkte detta och 

menade att diskussioner kan vara en lättnad för de inblandade då de fick chansen att diskutera 

deras framtid och prioriteringar i vården under sin sista tid. Deltagarna berättade att en 

diskussion kring HLR kunde göra gott då det kunde hjälpa patienterna att komma till en 

förståelse om deras sjukdom och prognos, och låta verkligheten av deras situation sjunka in. 

Författarna menar att denna förståelse kan stärka patienternas livskraft och ge möjlighet för 

patienten att fullfölja små och stora livsprojekt, detta som Dahlberg och Segesten (2010) 

menar är syftet för ett gott vårdande.  

Ett gott vårdande karaktäriseras av att vilja människan väl och att möta denne med respekt 

och ödmjukhet (Dahlberg & Segesten, 2010). Vården bör vara individbaserad och 

vårdpersonalen ska ha kunskap för att kunna möta det individuella. I resultatet framkom det 

att sjuksköterskor ansåg att relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna blev bättre och 

lugnare om patienten var väl informerad om vad som gäller ifall ett hjärtstillestånd skulle 

inträffa (Pettersson et al., 2014). Reynolds och Croft (2012) uttryckte dock att samtal med 

patienter i livets slutskede kunde vara emotionellt krävande och utmanande för vårdare. 

Utövare kan vara ovilliga att delta i sådana samtal eftersom de är rädda för att orsaka lidande 
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och att det ska påverka deras relation med patienterna. Men när de genomförs känsligt, kan 

sådana samtal ha en positiv effekt på patienter och vårdare genom att visa att vårdarna är 

lättillgängliga, respektfulla och ärliga.  

 

Kliniska implikationer 

Litteraturöversiken kan bidra och sprida kunskap till sjuksköterskor, läkare, arbetsgivare och 

sjuksköterskestudenter. Resultatet visar att finns olika uppfattningar om innebörden av HLR 

och att detta kan orsaka meningsskiljaktigheter. Om vårdpersonal har olika uppfattningar om 

hur man bör agera i situationer där ett hjärtstillestånd uppdagas kan det i slutändan påverka 

vårdkvaliten för patienten. Många sjuksköterskor anser att de bör vara mer delaktiga i 

beslutsprocessen då de har en närmre relation till patienten. Ett sätt att implementera att 

ställningstagandet diskuteras mer frekvent bland läkare och sjuksköterskor är att ha etiska 

ronder och utforma ett multiprofessionellt team när ett beslut om ej-HLR ska fattas. Detta kan 

bidra till att man i teamet diskuterar olika handlingsalternativ, lyssnar på varandras 

erfarenheter, stimulerar etiskt reflektion och diskussionen mellan olika yrkeskategorier kan 

lyfta fram relevanta faktorer till ställningstagandet som andra yrkeskategorier kan ha svårt att 

se. Vidare kan fasta riktlinjer för enskild vårdavdelnings minska missförstånd och hur man 

ska agera i situationer där hjärtstillestånd sker. Det bidrar också med en gemensam samsyn 

om HLR. Självklart ska riktlinjer och föreskrifter följas i första hand men de etiska 

principerna kan fungera som vägledning i beslut om HLR. Etiska ronder och tydliga riktlinjer 

i vården kan bidra till en mer patientcentrerad och värdig vård för patienten. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Vid genomförandet av litteraturöversikten blev det tydligt att det finns få studier som berör 

sjuksköterskans upplevelser om beslutsfattandet i att avstå HLR. Aktuell forskning inom 

ämnet idag är starkt fokuserat på läkar-patient perspektivet. Författarna efterlyser därför fler 

studier som belyser sjuksköterska-patient perspektivet för att bidra till att ämnet synliggörs 

mer, för att skapa strategier och lösningar. Fler kvalitativa studier efterfrågas då författarna 

anser att det är viktigt att sjuksköterskans upplevelser, erfarenheter och attityder om ämnet 

belyses. För att dessutom lättare kunna implementera resultatet i en svensk vårdkontext 

önskas även mer forskning utförd i Norden.  
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Slutsats 
Resultatet av denna litteraturöversikt belyser hur sjuksköterskan ser en etisk problematik vid 

ställningstagandet av HLR. Sjuksköterskorna värderar patienternas livskvalitet, värdig död 

och autonomi som viktiga faktorer att ta i beaktning vid ställningstagandet. Resultatet belyser 

även hur sjuksköterskorna från studierna i olika grad var delaktiga i ställningstagandet av 

HLR men att de önskade att få vara mer delaktiga. Att inte få vara delaktig i diskussionen om 

HLR var en besvikelse då sjuksköterskan hade en önskan att få bidra med information. 

Sjuksköterskorna upplevde att information kunde öka delaktigheten och autonomin för 

patienterna och därför var nödvändig. Sjuksköterskorna upplevde även att det var brist på 

information, både mellan vårdpersonal och patienter men även vårdpersonal emellan. Detta 

tillsammans med olika synsätt på vad HLR innebär kunde skapa meningsskiljaktigheter. För 

att undvika konflikter använde sig sjuksköterskorna av olika strategier så som 

kommunikation, omsorg, utbildning och samarbete. Strategierna kan därför fungera som ett 

verktyg för att hantera framtida etiska meningsskiljaktigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 25 (36) 

 

Referensförteckning 
*= Resultatartikel 

 

Beauchamp, T.L., & Childress, J.F. (2013). Principles of biomedical ethics. (7. ed.) New 

York: Oxford University Press 

 

Bossaert, L. L., Perkins, G. D., Askitopoulou, H., Raffay, V. I., Greif. R., Haywood, K. L., … 

Xanthos, T. T. (2015). European resuscitation council guidelines for resuscitation 

2015 Section 11. The ethics of resuscitation and end-of-life decisions. Resuscitation, 

95, 302-311. doi:10.1016/j.resuscitation.2015.07.033 

 

*Costello, J. (2002). Do not resuscitate orders and older patients: Findings from an 

ethnographic study of hospital wards for older people. Journal of Advanced Nursing, 

39(5), 491-499. doi:10.1046/j.1365-2648.2002.02314.x 

 

Cox, K., Wilson, E., Jones, L., & Fyfe, D. (2007). An exploratory, interview study of 

oncology patients’ and health-care staff experiences of discussing resuscitation. 

Psycho-Oncology, 16, 985-993. doi:10.1002/pon.1155 

 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B.-O. & Fagerberg, I. (2003). Att förstå 

vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur 

 

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: i teori och praxis. Stockholm: 

Natur & kultur. 

 

Ditillo, B. (2002). Should there be a choice for cardiopulmonary resuscitation when death is 

expected? Revisiting an old idea whose time is yet to come. Journal of palliative 

medicine, 5(1), 107-116. Hämtad från databas Cinahl Complete. 

 

Eikeland, A., Haugland, T. & Stubberud, D.-G. (2011). Omvårdnad vid hjärtsjukdomar. I H. 

Almås, D.-G. Stubberud, & R. Grønseth (Red.), Klinisk omvårdnad 1 (s. 207-244). 

Stockholm: Liber.  

 

Eldh, A.-C. (2014). Delaktighet i rollen som patient. I F. Friberg & J. Öhlen (Red.), 

Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (s. 485-504). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Eliott, J. A., &  Olver, I. (2011). Dying cancer patients talk about physician and patient roles 

in DNR decision making. Health Expectations, 14(2), 147-158. doi:10.1111/j.1369-

7625.2010.00630.x 

 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 133-144). Lund 

Studentlitteratur. 

 

*Ganz, F. D., Kaufman, N., Israel, S., & Einav, S. (2012). Resuscitation in general medical 

wards: Who decides? Journal of Clinical Nursing, 22(5), 848-855. doi:10.1111/j.1365-

2702.2012.04240.x 

 



 
 26 (36) 

 

*Giles, H., & Moule, P. (2004). 'Do not attempt resuscitation' decision-making: A study 

exploring the attitudes and experiences of nurses. Nursing in Critical Care, 9(3), 115-

122. Hämtad från databas Cinahl Complete. 

 

Heyland, K.D., Frank, C., Groll, D., Pichora, D., Dodek, P., Rocker, G., & Gafni, A. (2006). 

Understanding cardiopulmonary resuscitation decision making - perspectives of 

seriously ill hospitalized patients and family members. Chest Journal, 130(2), 419-

428. doi:10.1378/chest.130.2.419 

 

*Hildén, H., Louhiala, P., Honkasalo, M., & Palo, J. (2004). Finnish nurses' views on end-of-

life discussions and a comparison with physicians' views. Nursing Ethics, 11(2), 165-

178. doi:10.1191/0969733004ne681oa 

 

*Jezewski, M. A., & Finnell, D. S. (1998). The meaning of DNR status: Oncology nurses' 

experiences with patients and families. Cancer Nursing, 21(3), 212-221. Hämtad från 

databas Cinahl Complete. 

 

Karlsson, C.T. (2012). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 95-113). Lund: Studentlitteratur. 

 

Kelly, J. (2008). Nurses’ and doctors’ perspectives on slow codes. Nursing Etichs 15(1), 110-

120. doi:10.1177/0969733007084164 

 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetsik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 

Från idé till examination inom omvårdnad (s.69-92). Lund: Studentlitteratur.  

 

Lachman, V.D. (2010). Do-not-resuscitate orders: Nurse’s role requires moral courage. 

MEDSURG Nursing, 19(4), 249-251. Hämtad från databas Cinahl Complete. 

 

Low, C., Finucane, A., Mason, B., & Spiller, J. (2014). Palliative care staff’s perceptions of 

do not attempt cardiopulmonary resuscitation discussions. Journal of Palliative 

Nursing, 20(7), 327-333. Hämtad från databas Cinahl Complete. 

 

Malmquist, J., & Lundh, B. (2016). Medicinska ord: det medicinska språket : begrepp, 

definitioner, termer. (6., [rev. och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

*McAdam, C., Barton, A., Bull, P., & Rai, G. (2005). Critical care. an audit of nurses' views 

on DNR decisions in 1989 and 2003. British Journal of Nursing, 14(20), 1061-1065. 

Hämtad från databas Cinahl Complete. 

 

Oberle, K.,  & Hughes, D. (2001). Doctors’ and nurses’ perceptions of etichal problems in 

end-of-life decisions. Journal of Advanced Nursing, 33 (6), 707-715. Hämtad från 

databas Cinahl Complete. 

 

*Park, Y., Kim, J., & Kim, K. (2011). Changes in how ICU nurses perceive the DNR decision 

and their nursing activity after implementing it. Nursing Ethics, 18(6), 802-813. 

doi:10.1177/0969733011410093 

 



 
 27 (36) 

 

*Pettersson, M., Hedström, M., & Höglund, A.T. (2014). Striving for good nursing care: 

Nurses’ experiences of do not resuscitate orders within oncology and hematology care. 

Nursing Ethics, 21(8), 902-915. doi:10.1177/0969733014533238 

 

Reynolds, J., & Croft, S. (2012). Cardiopulmonary resuscitation in end of life care. Nursing 

standard 26(51), 35-42. Hämtad från databas Cinahl Complete.  

 

*Robinson, F., Cupples, M., & Corrigan, M. (2007). Implementing a resuscitation policy for 

patients at the end of life in an acute hospital setting: Qualitative study. Palliative 

Medicine, 21(4), 305-312. Hämtad från databas Cinahl Complete. 

 

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

*Sævareid, T. J., & Balandin, S. (2011). Nurses' perceptions of attempting cardiopulmonary 

resuscitation on oldest old patients. Journal of Advanced Nursing, 67(8), 1739-1748. 

doi:10.1111/j.1365-2648.2011.05622.x 

 

SFS 2008:355. Patientdatalagen. Hämtad 22 mars, 2016, Från Riksdagen, 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientdatalag-2008355_sfs-2008-355/#K3 

 

SFS 2014:821. Patientlagen. Hämtad 22 mars, 2016, Från Riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821/#K3 

 

Svenska Läkarsällskapet. (2007). Etiska riktlinjer vid ställningstagandet till att avstå från och 

avbryta livsupphållande behandling. Stockholm: Svenska läkarsällskapet. Från 

http://www.sls.se/PageFiles/225/000012132.pdf. 

 

Svenska Läkarsällskapet., Svensk sjuksköterskeförening., & Svenska rådet för hjärt-

lungräddning. (2013). Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). Stockholm: 

Svenska Läkarsällskapet. Från http://www.sls.se/Global/etik/riktlinjer20maj.pdf 

 

Svenska rådet för Hjärt-lungräddning. (u.å.). Fakta om HLR. Hämtad 22 mars, 2016, från 

Svenska rådet för Hjärt-lungräddning, http://www.hlr.nu/utbildning/fakta-om-hlr/ 

 

Svensk Sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeförening. Från http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-

svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

 

Svensk Sjuksköterskeförening. (2014). Värdegrund för Omvårdnad. Stockholm: Svensk 

Sjuksköterskeförening. Från http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/vardegrund.for.omvardnad_2014.webb.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2011). Om att ge eller inte ge livsupphållande behandling - Handbok för 

vårdgivare, verksamhetschefer och personal. Stockholm: Socialstyrelsen. Från 



 
 28 (36) 

 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18390/2011-6-39.pdf 

hämtad 27/4 

 

Tobiano, G., Bucknall, T., Marshall, A., Guinane, J., & Chaboyer, W. (2015). Patients’ 

perceptions of participation in nursing care on medical wards. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 1-11. doi: 10.1111/scs.12237 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

*Valsø, Å., Wik Ambjørnrud, M., & Lindahl, B. (2013). Begrensning av livsforlengende 

behandling til sederte intensivpasienter på respirator -- hva er intensivsyke-pleierens 

rolle? Nordic Journal of Nursing Research & Clinical Studies / Vård i Norden, 33(4), 

37-41. Hämtad från databas Cinahl Complete.



 
 

29 (36) 
 

 

Bilaga 1. Sökmatris  
Databas Sökord Antal 

träffar 
Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 
Antal lästa 

artiklar 
Valda artiklar till resultat, se 

bilaga 2. 
Cinahl 

Complete 
MH “resuscitation orders” AND MH “nurse 

attitudes” 
40 Peer reviewed 

Full Text 
20 10 Costello, J. (2002) 

 
Ganz, F. D., Kaufman, N., Israel, S. 

& Einav, S. (2012) 
 
Giles, H. & Moule, P. (2004) 
 
Hildén, H., Louhiala, P., Honkasalo, 

M. & Palo, J. (2004) 
 
Jezewski, M. A. & Finnell, D. S. 

(1998) 
 
Park, Y.-R., Kim, J.-A., & Kim, K. 

(2011) 
 
Pettersson, M., Hedström, M. & 

Höglund A. T. (2014) 
 
Sævareid, T. J. & Balandin, S. 

(2011) 
 
Valsø. Å., Wik Ambjørnrud, M. & 

Lindahl, B. (2013) 
Cinahl 

Complete 
MH “Resuscitation orders” AND MH “decision 

making” 
127 Peer reviewed 

Full Text 
 

29 
 

2 Robinson, F., Cupples, M., & 

Corrigan, M. (2007)  

Cinahl 

Complete 
MH “ resuscitation, cardiopulmonary” AND MH 

“decision making, ethical”  
59 Peer reviewed 

Full Text 
15 3 McAdam, C., Barton, A., Bull, P. & 

Rai, G. (2005)  

 



 
 

30 (36) 
 

 

Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Costello, J.  Do Not Resuscitate 

orders and older 

patients: findings from 

an ethnographic study 

of hospital wards for 

older people. 

2002, 

Storbritannien, 

Journal of 

Advanced 

Nursing.  

Att undersöka hur man vårdade 

äldre patienter i livets slutskede 

och på vilket sätt ett beslut om att 

avstå HLR var en socialt 

konstruerad del av praxis hos 

både sjuksköterskor och läkare? 

 

Metod: Kvalitativ design.  
Urval: 28 sjuksköterskor och 

fem personer med andra 

medicinska professioner.  
Datainsamling: 
Datainsamlingen bestod i 

huvudsak av observationer men 

även av formella och informella 

intervjuer. 
Analys: Etnografisk 

innehållsanalys.  

Resultatet visade att beslutet att avstå 

från HLR till stor del var socialt 

konstruerat från interaktioner av 

vårdpersonal. Patienterna var inte 

delaktiga i beslutet kring att avstå 

HLR.  Två huvudsakliga resultat 

framkom i studien. Det första var att 

deltagarna ansåg att det kunde göra 

patienten gott att avstå från HLR och 

det andra var att ett beslut om att avstå 

från HLR kunde förbättra 

livskvaliteten hos vissa patienter. 
 

Ganz, F. D., 

Kaufman, N., 

Israel, S., & 

Einav, S.  

Resuscitation in 

general medical wards: 

who decides? 

2012, Israel, 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

Att undersöka sjuksköterskans 

upplevelser och attityder till 

återupplivning med fokus på 

avsiktligt undvikande av åtgärder 

under ett hjärtstillestånd där HLR 

anses vara meningslöst.  

Metod: Kvantitativ design. 
Urval: Baserat på 

sjuksköterskors svar på frågan 

om de skulle starta kontra inte 

starta HLR på en patient de 

ansåg var meningslös 

behandling. Totalt 117 

sjuksköterskor var med i studien 

varav 19 deltagare skulle inte 

starta HLR och 98 skulle starta 

HLR.  
Datainsamling: 

Enkätundersökning. 
Analys: Kvantitativ korrelation. 

Deskriptiv analys och bivariat 

analys. 

Resultatet visade att majoriteten av 

sjuksköterskorna skulle ta patientens 

och närståendes önskan och tidigare 

preferenser i beaktning vid 

ställningstagandet av ej-HLR. Hälften 

av sjuksköterskorna upplevde de var 

delaktiga i ställningstagandet 

tillsammans med läkaren vid initiation 

av HLR, resterande sjuksköterskor 

upplevde att de inte var delaktiga. 

Majoriteten av sjuksköterskorna 

svarade att trots att HLR ansågs vara 

meningslösbehandlings skulle de inte 

avstå från att starta HLR. 

 
Giles, H., & 

Moule, P. 
Do not attempt 

resuscitation’ 
decision-making: a 

2004, 

Storbritannien, 

Nursing in 

Att utforska sjuksköterskors 

erfarenheter och attityder av 

beslutsfattandet om av att avstå 

Metod: Kvantitativ design.  
Urval: 78 legitimerad 

sjuksköterkor deltog. 

Resultatet visade att majoriteten av 

alla sjuksköterskor var överens om att 

en läkare eller sjuksköterska skulle 



 
 

31 (36) 
 

 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

study 
exploring the attitudes 

and 
experiences of nurses. 

Critical Care. HLR.  Datainsamling: 

Enkätundersökning.  
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beslutet bör fattas av läkaren. 

Slutligen var deltagarna överens om 

att beslutet ska dokumenteras och 

rapporteras dagligen vid 

personalskifte. 



 
 

32 (36) 
 

 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Hildén, H., 

Louhiala, P., 

Honkasalo, 

M. & Palo, J.  

Finnish nurses’ views 

on end-of-life 

discussions and a 

comparison with 

physicians’ views.  

2004, Finland, 

Nursing Ethics. 
Att utforska finska 

sjuksköterskors upplevelser och 

syn på samtal om behandling i 

livets slutskede och jämföra 

resultatet med läkares syn på 

dessa i en tidigare utförd studie 

av samma författare. 

Metod: Kvantitativ design 
Urval: Frågeformulär skickades 

ut till 800 sjuksköterskor och 51 

% deltog.  
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uträckning än läkarna respekt för 

patientens önskemål om behandling i 

livets slutskede och sjuksköterskorna 

kände ett ansvar att prata med läkaren 
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Metod: Kvalitativ design. 
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McAdam, C., 
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Bull, P. & 

Rai, G. 

An audit of nurses' 
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Metod: Kvantitativ design 
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inom akut medicinsk vård. 

Intensivvårdssjuksköterskor 

uteslöts. 

Patients önskemål, tidigare livskvalitet 

och chanserna för framgångsrik 

återupplivning ansågs i båda studierna 

rankas högt som påverkande faktorer 

för att ta beslutet att starta HLR eller 

inte. Hög ålder var inte en lika viktig 

faktor 2003 som det var 1989 men 
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Datainsamling: 
Enkätundersökning. 
Analys: Resultaten från 1989 

och 2003 jämfördes med hjälp 

av chi-square test. 
 

ansågs fortfarande vara en faktor att ta 

hänsyn över. Studien från 2003 visade 

att sjuksköterskorna var betydligt mer 

benägna att anse att aktivbehandling, 

så som tillträde till IVA eller ett 

kirurgiskt ingrepp kan vara lämpligt 

för patienter som ska få HLR.  
Park, Y.-R., 

Kim, J.-A., & 

Kim, K.  

Changes in how ICU 

nurses perceive the 

DNR decision and their 

nursing activity after 

implementing it.  

2011, 

Sydkorea, 

Nursing Ethics. 

Att undersöka 

intensivvårdssjuksköterskors 

uppfattningar och attityder om 

beslut om att avstå HLR och 

förändringar i deras 

omvårdnadaktiviteter efter att ett 

beslut om att avstå HLR har satts 

in. 

 

Metod: Kvantitativ studie. 
Urval: 252 sjuksköterskor som 

arbetat i mer än ett år på 

intensivvårdsavdelningar. 
Datainsamling: 

Enkätundersökning.  
Analys: Deskriptiv analys. 

Resultatet visar att majoriteten av 

sjuksköterskorna ansåg att patienten 

och patientens åsikter bör påverka 

beslutet om att avstå HLR och att 

information om HLR var viktig. Ett 

beslut om att avstå HLR är aktuellt 

menar sjuksköterskorna när en patient 

blir inskriven på en 

intensivvårdsavdelning, är i livets 

slutskede och för att värna om 

patientens värdighet. Sjuksköterskorna 

var överens om att det är nödvändigt 

med riktlinjer om HLR och att beslutet 

för fattas enligt dessa riktlinjer. 

Sjuksköterskorna svarade att 

patientens familjs önskningar är 

viktiga trots att HLR kan ha dålig 

utgång. 
Pettersson, 

M., 

Hedström, 

M., & 

Höglund A. 

T.  

Striving for good 

nursing care: 
Nurses’ experiences of 

do not resuscitate 

orders within oncology 

and hematology care. 

2014, Sverige, 

Nursing Ethics. 
Att undersöka hematologi- och 

onkologisjuksköterskors 

erfarenheter och upplevelser 

av beslut om att avstå HLR, i 

syfte att uppnå en djupare 

förståelse av sjuksköterskornas 

specifika roll i dessa beslut. 

Metod: Kvalitativ design. 
Urval: 15 sjuksköterskor från 

åtta avdelningar 

(hematologi/onkologi) från fyra 

olika sjukhus.  
Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 
Analys: Tematisk 

innehållsanalys.  

Sjuksköterskorna strävade efter god 

omvårdnad genom att balansera risker 

och nytta. De ansåg att integritet och 

livskvalitet var viktiga värden. Erfarna 

hinder för god vård var när beslut om 

ej-HLR var oklara eller dåligt 

dokumenterade, oinformerade 

patienter och närstående och 

meningsskiljaktigheter mellan 

vårdgivare och familj. 
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Sjuksköterskorna uttryckte ett behov 

av en fortlöpande diskussion om 

beslut att inte återuppliva patienten 

där alla berörda parter skulle 

inkluderas. 

 
Sævareid, T. 

J., & 

Balandin, S.  

Nurses’ perceptions of 

attempting 

cardiopulmonary 

resuscitation 
on oldest old patients. 

2011, Norge, 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 
 

Att undersöka sjuksköterskors 

tankar och attityder om HLR av 

äldre äldsta patienter. 

Metod: Kvalitativ design.  
Urval: Tio sjuksköterskor som 

hade vårdat minst en patient som 

var över 85 år inom de senaste 

två åren deltog.  
Datainsamling: Semi-

strukturerade fördjupande 

intervjuer.  
Analys: Grounded Theory.  

Resultatet visade att flera av 

sjuksköterskorna ansåg att avsaknad 

av beslut om ej-HLR ledde till att 

döden inte blev värdig för patienten. 

Sjuksköterskorna uttryckte även att 

diskussionen om HLR bör tas med 

patienten så hen får information som 

skapar medvetenhet om sina 

valmöjligheter. Sjuksköterskorna 

uttrycker att läkaren ska ta 

diskussionen om HLR med patienten 

och tar den för sällan. Synen på HLR 

är olika mellan läkare och 

sjuksköterkor vilket sjuksköterskorna 

i studien menar beror på att de står 

närmre patienten. Sjuksköterskorna 

uppmärksammar även att det är ett 

etiskt svårt beslut för läkaren att ta. 

Slutligen la sjuksköterskorna stor vikt 

på patientens autonomi och respekt 

för hens önskemål. 

 
Robinson, F., 

Cupples, M., 

& Corrigan, 

M. 

Implementing a 

resuscitation policy for 

patients at the 
end of life in an acute 

hospital setting: 

2007, 

Nordirland, 

Palliative 

Medicine.  

Att undersöka läkare och 

sjuksköterskors attityder och 

erfarenheter om HLR för 

patienter i slutstadiet av sjukdom 

på ett akutsjukhus. 

Metod: Kvalitativ design 

Urval: Sju sjuksköterskor, nio 

läkare som från ett 

distrsiktssjukhus. 
Datainsamling: Insamlingen 

Resultatet visade att det fanns olika 

synsätt på policyn om HLR och hur 

man skulle implementera det i klinisk 

praxis. Denna förvirring bidrog till 

hinder i kommunikation och konflikt 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

qualitative study skedde genom två fokusgrupper 

och fyra semistrukturerade 

intervjuer.  
Analys: Strukturerad tematisk 

analys. 

bland vårdpersonal. Sjuksköterskorna 

var ofta de som initierade 

diskussionen om HLR och uttryckte 

fördelar med teamarbete i 

beslutsfattandet men upplevde att 

deras åsikter inte togs på allvar. 

Sjuksköterskorna uppmärksammade 

att underläkare behöver stöd i 

utbildningen om dessa frågor.  

Valsø. Å., 

Wik 

Ambjørnrud, 

M. & 

Lindahl, B.  
 

Begrensning av 

livsforlengende 
behandling til sederte 

intensivpasienter 
på respirator – hva er 

intensivsykepleierens 
rolle? 
 

2013, Norge, 

Vård i Norden.  
Att belysa 

intensivvårdssjuksköterskors 

roller i processen för 

beslutsfattandet när det gäller 

begränsning av livsförlängande 

behandling på sederade patienter 

i respirator, och för att få en 

inblick i relaterad kunskap om 

etiska och juridiska riktlinjer. 
 

Metod: Kvalitativ design.  
Urval: Sex 

intensivvårdsjuksköterskor som 

arbetat minst Sex månader inom 

intensivvården. 
Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 
Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys och riktad 

innehållsanalys. 

Resultatet beskriver sjuksköterskornas 

rättsliga och etiska kompetens i 

relation till deras vårdande roll. 

Intensivvårdssjuksköterskorna 

upplevde beslutsfattandet om ej-HLR 

som svårt, men ansåg att deras roll i 

beslutet som avgörande. De var 

indirekt delaktiga i beslutet eftersom 

det är dem som förmedlar patienternas 

status och de närståendes önskemål. 

 

 


