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Tänk så här: 

• Skulle jag bli förvånad om patienten har mindre än ett år 
kvar att leva? 



Prognosbedömning 

• Vetenskapliga data som anger prognos på 

populationsnivå. 

• Läkarens gissning – erfarenhetsbaserad. 

• Samlad bedömning i vårdteamet. 

• Patientens gissning – baserad på signaler från 

egna kroppen och influerad av andras 

information/gissningar samt psykologiska 

faktorer. 

• Sofistikerade algoritmer som väger in ”objektiva 

parametrar” fungerar tyvärr inte. 



Dags att samtala: 

• Den tidpunkt då patienten/de närstående förhåller sig 
till att sjukdomen inte går att bota, och att den leder 
till döden. 

• Den tidpunkt där behandlingens fokus ändras. 

• Den tidpunkt där vårdteam i palliativ vård definieras. 

• Den tidpunkt där närstående ställs nära patienten i 
fokus för teamets omsorg.  



”Den näst sista brytpunkten” 

• Exempel: Undersökningar visar att det är 
•  pancreascancer med levermetastaser 

•  KOL med respiratorisk insufficiens 

•  ALS 

•  Svår hjärtsvikt, ej tillgänglig för förbättrande behandling (ex 
pacemaker mm) 

•  Svår dialyskrävande njursvikt, ej tillgänglig för transplantation 

 

 



De nödvändiga samtalen: 

• Läkaren har stort ansvar för att inbjuda till dialog om det 
”palliativa perspektivet” 

• ”Hur tänker du om framtiden när det gäller sjukdomen?” 
”Är det något Du vill fråga?” 

• Alla i vårdteamet har ansvar att väcka frågan om 
”brytpunktssamtal” 

• Var beredd att backa lite om patienten blir skrämd! 

• Överväg anslutning till/kontakt med  palliativt team. Gärna 
”korridorkonsultation”  



Ansvarsfördelning: 

• I tidigt palliativt skede ligger behandlingsansvaret ofta kvar 

hos den enhet som fram till nu handlagt ärendet. 

• Men det kan vara rätt att introducera palliativt team 

och/eller hemsjukvård och under en tid dela ansvaret. 

• När det står klart att patienten inte har något att vinna på 

fortsatt delad kontakt, kan ansvaret helt föras över till 

palliativt team/hemsjukvård/primärvård. 



Samtalet om att palliativ vård är aktuell 

1. Förbered samtalet noga, kontrollera medicinska fakta, 

    besluta om deltagare, avsätt tid, boka lokal, stäng av 

    sökare och telefon. 

2. Vad vet/uppfattar/tror/befarar patienten?  

3. Hur mycket vill patienten veta? 

4. Informera på ett inkännande och tydligt sätt. Pausera  

    ofta och kontrollera att patienten förstått.  

5. Var beredd på - och stöd olika känsloyttringar. 

6. Planera gemensamt för fortsatt utredning, behandling 

    och information. Använd rådgivare, men var noga med  

    kontinuiteten med patienten.  

Communicating Bad News, EPEC 1999 

 



 Reine 67 år 

 

Ensamstående fd elektriker. 2 barn med familjer i Gävle och 

Sandviken. KOL sedan flera år. 4 hjärtinfarkter. Vårdad på sjukhus 3 

gånger på 4 månader, hemsyrgasbehandling diskuterad. Reine har inte 

klarat att avstå från rökning. Låg funktionsnivå, mager, osteoporos. 

Smärtbehandling med Matrifen+Lyrica fungerar relativt väl. Inhalerar 

läkemedel bra. 

För 4 dagar sedan talat med sin behandlande läkare, och då fått klart 

för sig att sjukdomen nu är i kritiskt skede. Syrgas skulle förbättra 

livskvaliteten, men läget är allvarligt och nästa infektion kan vara 

livsfarlig. 

Idag inlagd på avdelningen. Sökt akut på grund av feber och svår 

andnöd. Fått antibiotika, diuretika och har nu syrgas. Retinerar en 

aning. 

Verkar dämpad och trött när han kommer upp till avdelningen. 

 



Den sista brytpunkten: 

• Den tidpunkt då det är uppenbart att livets slut 

är nära 

• Den tidpunkt där behandlingens fokus är 

livskvalitet och inte livslängd 

• Den tidpunkt där vårdteam i palliativ vård 

definieras – om det inte gjorts tidigare 

• Den tidpunkt där närstående ställs mycket 

nära patienten i fokus för teamets omsorg  



Brytpunktssamtal exempel: 

• Vad kan förväntas hända? 

• Vilka utgör teamet runt patienten/de närstående? 

• Vilka mediciner måste finnas till hands? 

• Behövs vårdplanering för förändrat bistånd? 

• Skall något mätas - vad i så fall? 

• Information till de närstående planeras 

• Aspekter på dödsögonblicket 



Algot 88 år 

• Glad Orustbo, villa, trappor, hustrun begynnande 

dement. 

• Artros sedan länge. KOL. Hjärtsvikt. Diabetes. 

Prostatacancer. Senaste halvåret PSA upp från 17 till 

120. 

• Nu inlagd efter falltillbud. Kotkompression, troligen inte 

patologisk. Urologen, onkologen och ortopeden eniga 

om att de inte har så mycket att tillföra. 



Algot 88 år 

• Under vårdtiden har pat varit svårmobiliserad. Smärtfri 

i vila. Dyspné vid lätt ansträngning, klarar i stort sett 

ingen ADL. CRP ua. Ca ua. Hb ua. Algot klar men ofta 

orolig. Barnen vet inte riktigt varför. Vårdplanering 

förbereds.  

 

• Hur skall vi avgöra om detta är inledningen på en 

döendeprocess? 

 



Algot 88 år 

• Vårdplaneringen skjuts upp eftersom Algot försämras. 

Äter och dricker mycket lite. Ibland oklar, oftast klar. 

Säger att han räknar med att snart få dö. 

 

• Vad skall brytpunktssamtalet beröra? 

• Vad skall vårdplaneringen handla om? 



Algot 88 år 

• Algot vill komma närmare hemmet, och det enklaste 

blir att han kommer hem, dottern tar ledigt 

(närståendepenning) och hemsjukvården kopplas in. 

• Hemma är Algot klar i tanken. Ligger till sängs, äter 

och dricker mycket lite. Då och då andnöd. 

 

  Analys? Behandling? 



Algot 88 år 

• Efter 5 dagar hemma dör Algot. Det sista dygnet var 

han sällan kontaktbar. Behövde bara enstaka doser 

morfin (dyspné, smärta) 

• Dottern tacksam, nu har hon mamma att ta hand om. 

Hemtjänsten har lärt känna henne, tills vidare kan hon 

bo kvar hemma. 





HSL, Patientlagen, grundlagen 

• Läkaren ska vidta/erbjuda åtgärder som har långt liv och 

optimal livskvalitet som mål. 

• Planering av vården ska ske i samråd med patienten. 

• I akuta lägen gäller ”presumerat samtycke” till aktiva 

åtgärder. 

• Grundlagen skyddar individen mot tvång och kroppsligt 

våld – vi får inte behandla en person mot hans/hennes 

uttryckta vilja. 



Regeringsformen 1974: 

• 6 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot 

påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som 

avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot 

kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt 

mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse 

och mot hemlig avlyssning eller upptagning av 

telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. 



Exempel vårdplan: 

• ”Patienten är allt mer oklar, men han har tidigare uttryckt att 
han vill att vi avstår från alla livsförlängande åtgärder. Bägge 
sönerna helt införstådda med detta” 

• ”Patienten vill inte bli sänd till sjukhus under några 
omständigheter, men hon vill att vi ser till att 
diabetesbehandlingen sköts omsorgsfullt” 



Livstestamente är inte bindande 

• Läkaren ska vid medicinska ställningstagande ta i 

beaktande patientens uppfattning så gott det går. 

• Patienten kan ha ändrat sig 

• Patienten har tidigare i livet saknat möjlighet att veta sin 

egen hållning i situationer som varit omöjliga att förutse. 

• Dock: Om livstestamente finns är det nästan alltid 

rimligt att utgå från att patienten står fast vid det 

som står i dokumentet. 





Rimliga (?) behandlingsbegränsningar i 

kommunal hälso- och sjukvård – 

exempel: 

• Inte sända till sjukhus utan att läkare först undersökt 

patienten på plats. 

• Inte försöka lura i patienten läkemedel om han/hon inte 

vill ta medicinen. 

• Inte kontrollera Hb eller initiera blodtransfusion eftersom 

patienten är Jehovas vittne. 

• Inte påbörja HLR eftersom patienten inte vill ha den. 

 



 En luttrad patient skämtar: 

 ”alla som vill ligga kvar i sängen ska upp!” 

 

 ”och alla som vill upp måste ligga kvar” 

 

 Skickliga undersköterskor lägger upp det så här: 

 

 ”I dag är det sol för första gången på länge. Den 
 lyser in i dagrummet. Kom så får du se!” 

 ”I dag är det som första dan på sommarlovet –  man får 
 ligga och dra sig i sängen långt fram på  förmiddagen!” 



Olle 86 år 

• Sarkom i benet sedan 7 månader. Onkologisk behandling finns 
inte. Helt sängbunden.  

• Vårdad hemma  sin bostad med hemsjukvård och stöd av 
barnen. Hustrun rörlig, dock dement. 

• Läkemedelspump, suprapubisk kateter. Äter bra. Klar i tanken. 

• Olle har flera gånger uttalat att han helst vill dö. 



Olle 86 år    2 

• Hemsjukvården hör av sig, Olle har feber och är kraftigt 
försämrad.  

• Läkaren gör hembesök. Olle är mycket svag, men klar i tanken. 

 
• Ska antibiotika ges? 



Olle 86 år    3 

• ”Olle! Vill du ha antibiotika? Jag tror att det är infektion i 
urinvägarna, och det kan vi behandla” 

• ”Gunnar – jag vet inte. Vad tycker du?” 

• ”Jag tycker vi avstår. Kanske dör du – vi kan hjälpa dig så att det 
inte blir plågor. Kanske ger sig infektionen utan att vi ger 
antibiotika.” 

• ”Bra. Så tycker jag också” 





 Läkaresällskapets riktlinjer finns på: 

 

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

 

 Vad tar vi ställning till? 

 Vilka överlever inte ett hjärtstopp? 

 Hur samråder vi – och med vem? 

 Vad säger lag och författning? 

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


Ej HLR 

• Om den ansvariga läkaren föreställer sig att hon/han 

står intill patienten, och ett hjärtstopp inträffar; skulle 

läkaren då inleda HLR? 

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

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

• I allmänhet uppkommer frågan i samband med 

inskrivning eller från sjuksköterskan utan att patienten 

själv tagit upp frågan. 

• Patient/närstående ska informeras om läkaren anser att 

det är påkallat och lämpligt. (”menprövning”) 

• Journalanteckning ska göras. 



Vad är ”framgångsrik HLR”? 

• Vanligen menar man att patienten kan skrivas ut levande 

från sjukhus 

• Ibland får man både cirkulation och andning att komma 

igång, men allvarliga komplikationer tillstöter, och pat 

avlider efter en kortare eller längre tids sjukhusvård 

• Flerårig överlevnad med allvarlig bestående 

funktionsnedsättning i hjärnan är som väl är en mycket 

ovanlig konsekvens av HLR 



När avstår läkaren från att inleda HLR? 

1 När patienten uttalat att han/hon inte vill ha den 

behandlingen – trots att den har potential att vara effektiv. 

2 När läkaren efter samråd med patienten bedömer att 

HLR kan ge upphov till lidande utan att förlänga livet mer 

än en kortare tid. 

3 När läkaren bedömer att HLR inte hjälper patienten 

att överleva hjärtstoppet. (= återfå vakenhet, spontan 

cirkulation och andning.) 



Table 1  Pre-Arrest Morbidity Index (PAM index) for use in predicting the 

results of cardiopulmonary resuscitation in unselected patient groups. 

The score is the sum of the numerical values of the factors shown. 

   
PAM index factors     Numerical value 

  

Hypotension, systolic pressure < 90 mm Hg  3  

Renal failure; S-creatinine > 220 micromol/L  3  

Malignancy     3  

Pneumonia     3  

Homebound lifestyle    3  

Angina pectoris     1  

Heart failure, NYHA class III and IV   1  

Acute MI      1  

S3 gallop rhythm     1  

Oliguria, urine production < 300 ml/24 h   1  

Sepsis      1  

Mechanical ventilation    1  

Recent cerebrovascular event    1  

Coma      1  

Cirrhosis of the liver     1 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

George AL jr., Folk BP 3rd, Crecelius PL et al. Pre-arrest morbidity and other correlates of 

survival after in-hospital cardiopulmonary arrest. Am J Med 1989; 87: 28 – 34. 



Finns evidens? 

• >7 i PAM-index innebär att 0% (1 av 7500) överlever 

hjärtstopp följt av HLR. (Cohn et al) 

• Cancer med metastaser och nedsatt performance (WHO 

3-4) innebär att 0% överlever hjärtstopp följt av HLR. 

(Varon et al) 

• En studie från 2007 (Sandroni et al) visar att HLR av 

sjukhusvårdade patienter inte blivit mer framgångsrik på 

de senaste 30 åren.  

• Läs gärna:  Haugen D F, Kjørstad OJ; Cardiopulmonary 

resuscitation in palliative care cancer patients. Tidsskr 

Nor Legeforen 2013; 133:417 – 21 



WHO performance scale 

Grading of physical performance status in cancer 

patients (simplified by the authors). Prepared by the 

Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) (9), used 

by the World Health Organisation (WHO) 

WHO 0 Fully active 

WHO 1 Restricted in physically strenuous activity 

WHO 2 Must rest a good deal, but less than 50 % of 

waking hours 

WHO 3 Must rest more than 50 % of waking hours 

WHO 4 Completely disabled. Confined to chair or bed 



Ej HLR 
• Hög ålder är inte i sig utslagsgivande för beslut om ”ej 

HLR” 

• Sjukdom i hjärnan försämrar överlevnadschansen vid 

hjärtstopp/HLR dramatiskt  

• Motsvarande gäller avancerad KOL och cancer med 

metastaser och nedsatt performance 

• I en allmän population ute i samhället är 

överlevnadsandelen vid HLR 15% som bäst. 

Sjukhuspopulation generellt avsevärt sämre – men det 

finns inte bra data, och kommer antagligen aldrig att 

komma – området är svårbeforskat! 

• Uppkopplade patienter inom intensivvård överlever 

hjärtstopp i upp till 60% 



Den medicinska bedömningen 

• Det går ofta inte att med säkerhet förutse utgången av 

HLR. 

• Läkaren måste ta ställning. 100% säkra förutsägelser om 

framtida sjukdomsutveckling och behandlingars effekt 

finns inte. 

• Läkare är – och kommer alltid att vara – lite olika i dessa 

bedömningar. 

 



Den medicinska bedömningen 

• En 102-åring anträffas pulslös och kall i sin säng på 

ett demensboende.  

• Få läkare skulle inleda HLR i denna situation. 

• En medelålders man faller ihop vid målgången efter 

ett långlopp. Ingen puls. 

• Alla läkare skulle inleda HLR i denna situation. 

• De patienter vi vårdar inneliggande på sjukhus är 

någonstans mellan dessa extremer. Oftare närmare 

den första…. 

 

 

 



När avstår läkaren  

från att inleda HLR? 
Och när talar läkaren med patienten om det? 

1 När patienten uttalat att han/hon inte vill ha den 

 behandlingen – trots att den har potential att vara 

 effektiv. Alltid samråd med patienten 

2 När läkaren efter samråd med patienten bedömer att 

 HLR kan ge upphov till lidande utan att förlänga livet 

 mer än en kortare tid. Alltid samråd med patienten – 

 om det är möjligt – annars närstående om det går! 

3 När läkaren bedömer att HLR inte hjälper patienten 

 att överleva hjärtstoppet. (= återfå vakenhet, spontan 

 cirkulation och andning.) Information till  patienten om 

 det inte bedöms ge upphov till skada/lidande 



Närståendes roll - ur Läkaresällskapets riktlinjer: 

  

3) Om en patient inte är beslutskapabel och det inte finns 

muntliga eller skriftliga direktiv om patientens önskan, bör 

läkaren om möjligt samråda med de närstående och försöka 

ta reda på vad patienten skulle ha önskat om han eller hon 

varit beslutskapabel. Läkaren bör ta med detta i 

bedömningen av om man ska avstå från att inleda, begränsa 

eller avbryta livsuppehållande behandling och i dessa fall 

informera de närstående om olika behandlingsalternativ. 

Läkaren har det slutgiltiga ansvaret för beslutet att avstå från 

att inleda eller avbryta behandling.  



Informera eller inte? 

Det finns flera studier som visat att dialog med 
patienter om dessa frågor är till mindre skada för 
patienten än läkare i allmänhet tror. 

Samtalet måste föras med respekt och i steg så att 
det finns möjlighet att avbryta. 

”Hur tänker du om din sjukdomssituation nu? Hur 
tänker du framåt?” 

”Vi avser att ge all den behandling som står till 
buds. Men det finns gränser för vad din kropp kan 
klara av och vad som är medicinskt möjligt.” 



• Oncotalk  

http://depts.washington.edu/oncotalk/videos/index.php?cat=transitions


HLR på beställning? 

Patienten/de närstående uttrycker emellanåt att de 

vill att HLR skall utföras i händelse av hjärtstopp – 

även om de är informerade om att HLR inte har 

någon utsikt att vara framgångsrik. I detta läge kan 

läkaren fatta beslut om ej-HLR ändå. Svensk lag 

ger inte patienten rätt att begära medicinsk 

behandling som står i strid med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. 

Läkaren måste ändå ha ett visst utrymme att 

jämka i denna fråga. I de fallen är det synnerligen 

viktigt med god information till berörda 

medarbetare. 



ej-HLR gäller inte överallt 

• ej-HLR är aktuellt på sjukhusavdelning. Utanför sjukhus kan 
sjuksköterskan (i vissa fall) själv göra en klinisk bedömning om 
att inleda HLR eller inte. Men idag måste HLR inledas oavsett 
bedömning! 

• Ett ”ej-HLR-beslut” gäller för ett vårdtillfälle från det att 
beslutet är fattat till dess att beslutet återtas, eller patienten 
skrivs ut (från verksamhetsområdet).  

• Under vårdtillfället ska läkaren ta ställning fortlöpande – vilket 
gäller all pågående behandling. Det finns ingen författning som 
kräver daglig omprövning. 

• Om patienten flyttar till annan vårdavdelning (inom annat 

verksamhetsområde) gäller tidigare ”ej-HLR-beslut” inte! Ny 
bedömning krävs. 

• Ej-HLR reglerar endast hjärtstopp! 



ej HLR i ambulansen 
• Vid ambulanstransport under pågående vårdtillfälle gäller 
läkarens ställningstagande även i ambulansen. Om det 
är ej-HLR ska det framgå av ambulansremissen eller av 
annat motsvarande skriftligt dokument. 

• Vid övriga ambulanstransporter kan ej-HLR gälla, men 
endast med skriftlig dokumentation, och i enlighet med 
rutiner fastställda av ambulansens verksamhetschef. 

• Huvudregeln är att HLR inleds på alla i ambulans. HLR 
kan avslutas i ambulansen enligt fastställda rutiner. 

• Ingen kan förutsätta att ambulanspersonal ska avstå från 
HLR. Accepterar man att åka ambulans får man 
acceptera att personalen i ambulansen gör allt för att 
patienten ska komma fram levande. 





ej HLR utanför sjukhus 

• Patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård 
(hemsjukvård och boenden) kan omfattas av ett 
ställningstagande ej HLR. Det förutsätter 

• 1 att det finns en läkare som fast vårdkontakt 

• 2 att kommunens medicinskt ansvariga 
sjuksköterska, MAS, utarbetat en rutin för hur ej HLR 
ska tillämpas och dokumenteras. 

• Saknas de förutsättningarna kan ej HLR inte 
tillämpas inom kommunen. 



Till sist…. 
Ej-HLR handlar om ordning och reda. Om trygghet för 

sjuksköterskan, om hög säkerhet i vården och om 

värdighet när en människa dör. 

Ibland sviktar logistiken.  

Ibland tvekar läkare att fatta beslut trots att underlag 

finns. 

Det kommer alltid att utföras ett antal HLR på sjukhus – 

som i efterhand kan bedömas meningslösa. 

Det måste vi leva med! 

Vi kan inte ha en ordning där en patient som borde haft 

HLR blir underbehandlad! 


