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Bilaga 22   
  
Lagstiftning och lokala rutiner  
  

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människas 

död SOSFS 2005:10 9  

• HSLF-FS 2016:52 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna 

råden (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död  

• Kliniska obduktioner SOSFS 1996:29  

• Lokala riktlinjer för omhändertagande av avlidna i landstinget Blekinge  Avtal av 

transport av avliden från särskilt boende  

• Handbok ”Palliativ vård”.  

      
Omhändertagande av avliden   
  

Vid dödsfall kontakta tjänstgörande sjuksköterska, som bör inställa sig så snart som möjligt, men ej 

skyndsamt. Vid ej beviljad hemsjukvård ska hemtjänst på dagtid kontakta respektive vårdcentral. 

Vårdcentrum Ask/Embla på tel. nr 0456-73 13 48, Valjehälsan 0456-329 60 eller under jourtid 1177.  

  

 Låt den avlidne ligga kvar i den ställning och på det ställe som ni finner honom till dess att 

sjuksköterska undersökt den avlidne och kontaktat patientansvarig läkare eller jourläkare.   

           

Fastställande av dödsfallet; Oavsett om det bedöms vara ett "väntat dödsfall" eller inte ankommer det 

på läkare att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet fastställa att döden har inträtt. 

Sjuksköterskan kan i undantagsfall genomföra en undersökning (se nedan) av den avlidne, som sedan 

ligger till grund för läkarens konstaterande av dödsfallet. Överenskommelse skall vara gjord med 

behandlande läkare i förväg samt vara dokumenterat i omvårdnadsjournalen.  OBS  

Brytpunktssamtal så att närstående är informerade och införstådda med situationen. I dessa fall kan 

sjuksköterskan fylla i bårhusmeddelandet. Ange namnet på läkaren som konstaterar dödsfallet. 

Sjuksköterskans namn ska inte stå med. Dokumentera fastställandet i omvårdnadsjournalen.  

           

 När sjuksköterskan ger tillåtelse kan den avlidne göras i ordning. Om läkare ska undersöka patienten 

vid ett oväntat dödsfall, kan tjänstgörande sjuksköterska fråga läkaren om man får börja göra iordning 

den avlidne innan läkaren har kommit.  

          

 Vid väntade dödsfall kontaktar sjuksköterskan anhöriga om de inte finns närvarande. Vid oväntade 

dödsfall kontaktar ansvarig läkaren anhöriga om inget annat beslutas i samråd mellan sjuksköterska och 

läkare.  
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 Den avlidne tvättas vid behov och iklädes, om ej något uttalat önskemål finns, t ex nattlinne och trosor 

eller skjorta och byxor. Kammas och rakas vid behov. Den döde skall ligga på rygg med slutna ögon och 

stängd mun, armarna raka med händerna över varandra på magen. Bädda endast med lakan och liten 

kudde, ej filt. Det är viktigt att den avlidne ser fin och värdig ut. Utgångspunkten är det enskilda 

fallet, kultur och religion skall beaktas. Fråga närstående om speciella önskemål finns.  

 

 

Fastställande av identitet 

Den läkare som konstaterat dödsfallet ansvarar för att den avlidnes identitet är klarlagd. Kroppen ska 

vara märkt med ID-band av plast runt vänster handled. Uppgifter som ska finnas på ID-bandet är: namn, 

personnummer och vilket datum personen är avliden samt eventuell smittsam sjukdom 

(Vårdhandboken). Kommunens sjuksköterska som kan styrka den enskildes identitet själv eller genom 

någon som känner den avlidne väl, fyller i och fäster ID-bandet runt vänster handled. 

 

Transport 

Om den avlidne bor på SÄBO och anhöriga inte finns som kan kontakta lokal begravningsentreprenör 

ska Bromölla Begravningsbyrå kontaktas på telefon 0456-255 28. Om anhöriga vill att annan 

begravningsbyrå hämtar, så bekostas det av dödsboet. Anhöriga informeras om att detta gäller endast 

transporten. Övrigt arrangemang kring begravning mm är fritt att välja. 

 

Idag finns inget avtal som gäller ordinärt boende. 
 

Visa alltid respekt för den avlidne och för den avlidnes anhöriga! 

 

Dokumentation 
Dokumentera dödsfallet i patientjournalen. Fyll i dödsfallsenkät för Svenska Palliativregistret i 

samarbete med personalen som var med vid vården i livets slut 
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Läkarens åtgärder.  
 

Se också ”Riktlinjer för omhändertagande av avlidna”   

  

  
Konstaterande av dödsfall utanför sjukhus. PM för läkare.  
  

1. Delegering kan ej ske.  Dock - vid förväntade dödsfall kan läkaren fastställa döden via 

undersökning som gjorts av sjuksköterska. Om sjuksköterskan inte vill göra detta måste man 

åka.  

  

2. På dödsplatsen ska du ta ställning till om det finns skäl för polisanmälan?  Detta görs i så fall 

omedelbart. (Polisen vill ofta ha dödsbeviset färdigskrivet direkt).  

  

3. Försäkra dig om den dödes identitet.  

  

4. Du ska alltså sätta på ID-remsa samt skriva bårhusmeddelande och fylla i alla rutor.   

  

5. Om dödsfallet sker i eget boende skall du beställa transport till bårhuset.  

  

6. På dödsplatsen kan man ibland inte ta ställning till dödsorsak/obduktion.  Ange då det på 

bårhusmeddelandet och bestäm dig senare.  (Om pacemaker begär tillåtelse avlägsnande av 

anhörig. Görs på bårhuset)  

  

7. Du ska skriva Dödsintyg och ha ansvar för Dödsorsaksintyget. Detta görs oftast på 

Vårdcentralen i patientjournalen.  

  

8. Du kan skriva Dödsorsaksintyget själv, om det finns tillräckligt underlag i journalen och runt 

omständigheterna. Annars kontaktar du PAL för att få detta utfärdat. Om det inte går att skriva 

dödsorsaksintyg måste du kontakta anhöriga igen för godkännande av obduktion, samt skriva 

obduktionsremiss. Ring även patologen  

  

9. Journalför kortfattat vad du gjort.  

  

Sammanfattningsvis vid dödsfallskonstaterande har du ansvar för inte bara utfärdande av dödsbevis, 

utan även för dödsorsaksbeviset. Det finns en rad ytterligare dokument i denna fråga bl a  
”Riktlinjer för omhändertagande av döda 2010” av Rehnholm o Sjöblom som är mer detaljerat.  
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Fastställande av dödsfall  
  

En människas död ska fastställas med hjälp av indirekta eller direkta kriterier. Fastställandet ska 

göras utav legitimerad läkare eller den som har särskilt förordnande att utöva läkaryrket. 

Uppgiften kan inte delegeras eller på annat sätt överlåtas (SOSFS 1996:29, 2005:10).  

  

Läkaren får dock fastställa dödsfallet utan att personligen göra en kliniks undersökning om  

   

1. dödsfallet var förväntat p g a sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd med             förmodad 

begränsad överlevnad, och  

2. kroppen uppvisar uppenbara dödstecken s k indirekta kriterier för död.  

3. legitimerad sjuksköterska har gjort undersökningen och meddelat läkaren resultatet och  

4. läkaren har direkt tillgång till, eller genom sjuksköterskan informerats om relevanta och 

tidsmässiga aktuella uppgifter om den dödes tidigare medicinska tillstånd  

  

De indirekta kriterierna för död är följande och de ska samtliga vara uppfyllda.  

  

1. ingen palpabel puls  

2. inga hörbara hjärtljud  

3. ingen spontanandning, och  

4. ljusstela oftast vida pupiller  

  

  

Identitet  
För att undvika förväxlingar skall avliden förses med identitetsband som fästes runt handled eller 

fotled. På identitetsbandet skall framgå personnummer och den avlidnes namn. När identiteten 

inte kan fastställas gäller regler om tillfälligt identitetsband.  

Det är läkarens skyldighet att så långt det är möjligt fastställa den avlidnes identitet. Man kan 

därvid komplettera personuppgifter genom kontakt med Skattekontoret. Om läkarens 

ansträngning att identifiera den avlidne blir resultatlös skall polis kontaktas.  

 

Bårhusmeddelande.  
Läkaren ansvarar även för att den döde förses med identitetsband och att s.k. bårhusmeddelande 

skrivs och följer med när den döde transporteras till bårhuset. (se sid ett ”fastställande av 

dödsfall” i vilka fall uppgiften i undantag kan överlåtas till sjuksköterska).  

  

Uttagning av pacemaker/ intern defibrillator hos avliden; Se särskilt PM. Skall anges på 
bårhusmeddelandet.   
  

Information till närstående  
När någon avlider är det viktigt att den läkare som konstaterar dödsfallet ger en omsorgsfull 

och korrekt information till närstående. Informationen bör omfatta såväl omständigheterna 

kring själva dödsfallet som eventuellt behov av obduktion, uttagande av implantat samt 

praktiska upplysningar om vad som kommer att hända den närmaste tiden.   

Om inte upplysningar kan lämnas om dödsorsaken skall behandlande läkare informeras och så 

snart dödsorsaken fastställts ansvarar då behandlande läkare för att information ges till 

närstående.   


