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1. Syfte  

Anvisningen och dokumentet ”Hjärtat” ska tydliggöra om att ett beslut av läkare om ”EJ 
HLR” vid oväntat hjärtstopp finns taget. Informationen ska finnas tillgänglig för alla i 
vårdkedjan i Falkenbergs kommun och för ambulans.  

2. Bakgrund 

All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att i tjänsten omedelbart 
påbörja hjärt-och lungräddning (HLR) för personer som drabbats av ett plötsligt oväntat 
hjärtstopp, såvida inte det finns ett dokumenterat ställningstagande till att HLR inte ska 
utföras. För detta ställningstagande ansvarar läkare (helst PAL) i Närsjukvård. Beslutet 
gäller i kommunal hälso- och sjukvård samt närsjukvård. 
Ett ställningstagande till att avstå från HLR innebär att ansvarig läkare på förhand 
bestämmer att HLR inte ska utföras i händelse av ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Detta 
ställningstagande inkluderar inte andra former av vård och behandling. 
Beslut om EJ HLR som tagits i sluten vård gäller således inte i kommunal hälso- och 
sjukvård.  

3. Koppling till lagstiftning och andra styrdokument  

Etiska riktlinjer för hjärt- lungräddning (HLR), framtaget 2013 av: 
Svenska Läkaresällskapet 
Svensk sjuksköterskeförening 
Svenska rådet för hjärt-lungräddning 

4. Anvisningen 

Praktisk hantering av hjärtat 
Sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård, helst patientansvarig sjuksköterska (PAS) 
fyller i ”Hjärtat” med personuppgifter för patienten, datum för beslut och namn på 
ansvarig sjuksköterska i kommunen samt vilken läkare som ansvarar för beslutet. 
Det är av yttersta vikt att ta bort ”Hjärtat” från Hemdok om läkaren ändrar sitt beslut, samt 
att dokumentera förändringen av beslutet.  Patientansvarig sjuksköterska ansvarar då för 
detta, eller tjänstgörande sjuksköterska som tar emot beslutet.  
 
Samtal inför livets sista tid eller brytpunktssamtal  
Ett ställningstagande till EJ HLR vid hjärtstopp kan ingå som en del av samtalet, där läkaren 
kan ställa frågan. Beslutet ska tas i samråd med patient och anhörig i den mån detta är 
möjligt. Beslutet kan även tas av läkare vid andra tillfällen då en önskan uppkommit av 
vårdtagare eller anhörig/närstående om EJ HLR.  
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Dokumentation 
När PAL tagit beslut om EJ HLR vid oväntat hjärtstopp dokumenteras detta i regionens 
journal. 
Sjuksköterska dokumenterar i kommunens verksamhetssystem, samt i Intraphone 
dokumenterar EJ HLR i handlingsplan. 
Dokumentet ”Hjärtat” sätts in i Hemdok för att vara en trygghet om förtydligandet om EJ 
HLR för patienten. Eftersom att alla i vårdkedjan inte har tillgång till Pulsen Combine ska 
dokumentet ”Hjärtat” finnas Hemdok under röd flik. 
 
Omsorgspersonal 
Således omfattas inte undersköterskor och vårdbiträden av skyldigheten att påbörja HLR. 
För dessa personalgrupper gäller att om man inte har utbildning i HLR så ska ambulans 
larmas. 
När ställningstagande till EJ HLR tagits av PAL i närsjukvård är det viktigt att detta följs av 
samtliga i vårdkedjan, och att all omsorgspersonal kring patienten har kännedom om 
beslutet och vad det innebär.  

5. Definitioner och avgränsningar  

Denna anvisning gäller i Falkenbergs kommun för sjuksköterskor i kommunal hälso- och 
sjukvård. Den gäller även för all omsorgspersonal samt chefer att ha god kännedom om. 
Läkare i närsjukvård i Falkenberg och ambulans i Region Halland ska ha kännedom om 
dokumentet Hjärtat och EJ HLR.  
Beslut om EJ HLR som tagits i slutenvård gäller således inte efter utskrivning från sjukhus. 

6. Ansvar och uppföljning 

Sjuksköterska  
Ansvarar för att fylla i ”Hjärtat” med personuppgifter på patienten, datum för beslut och 
namn på ansvarig sjuksköterska i kommunen samt vilken läkare som ansvarar för beslutet 
och att sätta in dokumentet Hjärtat i Hemdok under rödflik. Sjuksköterskan ska göra en 
uppföljning av beslutet som anpassas individuellt eller efter vårdtagarens hälsotillstånd och 
fortsatta önskan om beslut.  
Sjuksköterskan dokumenterar i kommunens verksamhetssystem i ett Hälsoärende - EJ HLR, 
samt dokumenterar EJ HLR i Uppmärksamhetssymbolen ”Blomman” under  
Ej strukturanpassad varningsinformation. I Intraphone dokumenterar EJ HLR i 
handlingsplan. 
Om läkare fattar beslut att ta bort EJ HLR, ansvar sjuksköterskan för att ta bort dokumentet 
”Hjärtat” från Hemdok, dokumentera förändringen av beslutet i verksamhetssystemet och 
ta bort informationen i Intraphone.  
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Sjuksköterska ska informera omsorgspersonal kring vårdtagaren om att det finns ett beslut 
taget av läkare om EJ HLR vid oväntat hjärtstopp. Om beslutet förändras ska sjuksköterskan 
informera berörd omsorgspersonal.   
 
Chef 
Informera all omsorgspersonal om Anvisningen samt att förvissa sig om att all personal har 
god kännedom om vad dokumentet och anvisningen innebär.  
 
Omsorgspersonal  
Ansvarar för att ha god kännedom om Anvisningen och om vad dokumentet hjärtat 
innebär.  
 
MAS  
Ansvarar för att anvisningen görs känd och för uppföljning samt att revidera anvisningen 
vid behov.   
 

 

 


