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RUTIN STÄLLNINGSTAGANDE HLR

Inledning
Utifrån Etiska Riktlinjer för Hjärt-lungräddning (HLR) har en regional Riktlinje för HLR - Hjärtlungräddning inom kommunal hälso- och sjukvård antagits av samtliga socialchefer.
Denna rutin ska vägleda verksamheten i hur ställningstagande och dokumentation av beslut om att
avstå från hjärt-lungräddning ska hanteras.

Ställningstagande till HLR – en del i planeringen av patientens
vård
•

Ställningstagande om HLR tas av ansvarig läkare när det är relevant som en del av planeringen
av den fortsatta inriktningen av vården i samband med att en person får kommunal hälso- och
sjukvård.

•

Vid beslut om 0 HLR ska läkaren lämna Blankett 0 HLR till sjuksköterska.

•

Beslut om 0 HLR ska fortlöpande omprövas, vilket kan bli aktuellt om patientens medicinska
tillstånd eller inställning till HLR ändras.

•

Omprövning av beslut ska även göras vid byte av vårdform eller byte av vårdenhet.

•

Uppföljning av beslut om 0 HLR ska göras årligen samt vid behov.

Dokumentation vid beslut om 0 HLR
•

Beslut om 0 HLR ska dokumenteras i patientens journal under sökordet Läkarkontakt/Hjärtlungräddning.
Följande frastext ska användas:
- Läkare (namn) har tagit ställning och beslutat den ______att hjärt- lungräddning inte
ska påbörjas vid hjärtstopp = 0 HLR

•

-

Patient/närstående (relation) är informerade om 0 HLR av:_______

-

Patient/närstående (relation) är inte informerade om 0 HLR med motivering:_______

Vid beslut om palliativ vård ska 0 HLR dokumenteras även i vårdplan Palliativ vård.

Beslut om 0 HLR ska finnas tillgängligt
•

Kopia av blankett Beslut om 0 HLR ska sitta i hemmapärm/mapp och original i patientens
pappersjournal.

•

I MCSS (system för digital signering) ska profilsymbolen 0 HLR markeras när aktuellt.
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RUTIN BESLUT ATT AVSTÅ HJÄRT-LUNGRÄDDNING

Ansvar
Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för att det finns rutiner för dokumentation av
ställningstaganden om 0 HLR och att all personal har kännedom om dessa rutiner. Utformningen av
rutinerna sker i samråd med medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS).
Läkare

•

Att ställningstagande tas när det är relevant om att avstå från hjärt-lungräddning i händelse av
ett hjärtstopp för patienter inom kommunal hälso- och sjukvård.

•

Att vid beslut om 0 HLR involvera vårdteamet och patient/närstående när det varit möjligt.

•

Att läkare lämna blankett Beslut 0 HLR till kommunens sjuksköterska.

•

Att beslut om 0 HLR omprövas och följs upp årligen.

Sjuksköterska

•

Att initiera ställningstagande om HLR när det är relevant.

•

Att dokumentera beslut om 0 HLR i journalen enligt denna rutin.

•

Att sätta in Blankett 0 HLR i hemmapärm/mapp.

•

Att aktivera symbolen 0 HLR i MCSS när det är aktuellt.

•

Att informera teamet om beslut 0 HLR.

Enhetschef

•

Att all personal har kännedom om och följer gällande riktlinje och rutin om 0 HLR.

