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                       Rutin vid dödsfall 
 

I Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen finns stadgat att det hör till hälso- 
och sjukvården att ta hand om avlidna och de uppgifter som följer med detta, samt att 
dessa ska fullgöras med respekt för den avlidne och med hänsyn och omtanke till de 
närstående. 

 
I lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död med tillämpande 
föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2005:10 om kriterier för bestämmande av 
människans död beskrivs att fastställandet av döden skall göras med hjälp av indirekta och 
direkta kriterier. 

• Fastställandet ska göras av legitimerad läkare. 

• Fastställandet av avliden patient ska göras skyndsamt. 

• Tidpunkten kan bestämmas med hjälp av vårdpersonal, närstående eller andra 
personer som känner till omständigheterna. 

 
Ansvar 
Vid avliden patient inom den kommunala hemsjukvården och i kommunens särskilda 
boendeformer ansvarar läkare för att behövliga intyg utfärdas och sänds till rätt instanser. 
Ansvaret för omhändertagande av avlidna i ordinärt boende eller motsvarande ligger kvar 
hos regionen. Ansvaret innefattar transport och förvaring samt kostnader som uppstår i 
samband med detta.  

   
Kommunens ansvar: 
Ansvarig sjuksköterska i hemsjukvården eller på det särskilda boendet ansvarar för att den 
avlidnes kropp iordningställs i enlighet med gällande lagstiftning.  

 
När någon avlider på ett särskilt boende får anhöriga välja vilken begravningsentreprenör 
de vill anlita och kontakta den för att få hjälp med transporten. Det är dödsboet som 
också står för kostnaden för transporten. Kommunens boende ska vara 
anhöriga/närstående behjälpliga i detta och när det inte är möjligt eller det inte finns 
anhöriga/närstående, så avgör verksamhetschefen vilken auktoriserad 
begravningsentreprenör, utifrån ställda kvalitetskrav som ska anlitas. 

 
Väntad avliden patient inom hemsjukvård i ordinärt boende och på särskilda boenden: 
När en läkare finner anledning att räkna med att en patient snart ska avlida, och bedöms 
utifrån sjuksköterskas uppgifter, bör läkaren ge sjuksköterskan klara instruktioner om 
vilka åtgärder som ska vidtas, samt dokumentera att det rör sig om en väntat avliden 
patient. Dokumentationen ska finnas i såväl läkarens som sjuksköterskans journal. 
Läkare är alltid ansvarig för konstaterandet av avliden patient men kan, om det finns en 
dokumenterad anvisning, alltså konstatera avliden patient utifrån kliniska uppgifter från 
legitimerad sjuksköterska som då gjort nödvändig undersökning av den döde och 
meddelat läkaren resultatet. Läkaren ska ha tillgång till relevanta och aktuella uppgifter 
om den dödes tidigare medicinska tillstånd.  
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I hälso- och sjukvårdsförordningen tydliggörs att verksamhetschefen ansvarar för att 
någon närstående omedelbart underrättas när en patient avlider eller en patients tillstånd 
allvarligt försämras. Det ska finnas rutiner för detta. 

 
Ansvarig chef ansvarar för att: 

• Upprätta rutiner för vad som ska göras vid avliden patient och 
säkerställa att all personal har kunskap om dessa. 

• Se till att all personal får kontinuerlig handledning och fortbildning. 

• Efterlevandesamtal erbjuds. 
 

Oväntade avliden patient i ordinärt och på särskilda boenden. 
Tjänstgörande sjuksköterska ansvarar för att: 

• dokumentera tidpunkt när personen avlidit 

• omedelbart kontakta läkare 

• säkerställa att inget i rummet rörs innan läkaren kommit 

• utifrån gällande rutiner komma överens med läkare om vem som ska 
underrätta de närstående 

• ID-märkning av den avlidna  

• I fylld bårhusblankett och skicka med den vid transport. 
https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/laboratoriemedicin/remisser- 
och-etiketter/ 

 
Läkaren ansvarar för att: 

• fastställa att döden inträtt, samt skriva dödsbevis. Det är läkarens ansvar att 
ha nödvändig utrustning med sig, 

• ta ställning till om polis behöver kontaktas, 

• komma överens med tjänstgörande sjuksköterska om vem som ska underrätta 
de närstående 

• i förekommande fall, skriva remiss om borttagande av explosivt implantat. 
 

Tillvägagångssätt 
Regionen har avtal med Fonus för att sköta alla transporter kring avliden patient i ordinär 
bostad. Det är alltid den läkare som konstaterat avliden patient eller vid väntat dödsfall 
den sjuksköterska som undersökt patienten och meddelat läkaren resultatet som ska ringa 
Fonus för transport.  

 
Telefonnumret 021- 10 77 00 fungerar dygnet runt. 

 
Relaterade dokument 
Lag om kriterier för bestämmande av människans död (1987:269) 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för 
bestämmande av människans död Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 
2015:15) om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid avliden patient 
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