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Dödsfall utanför sjukhus Ambulansverksamheten
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Utförs på: Ambulansverksamhet
Om ambulanspersonal kallas och finner person död kontaktas distriktsläkare på
respektive vårdcentral/jourläkarcentral. I ambulansjournalen ska namnet på
distriktsläkaren och hans/hennes beslut anges.
Läkaren avgör, efter att fått omständigheterna redogjorda för sig, om han/hon ska
bege sig till dödsplatsen eller om ambulanspersonalen kan transportera den döde
till vårdinrättningen.
I de fall distriktsläkaren avser att åka ut och konstatera dödsfallet på platsen är det
viktigt att han/hon kan komma utan dröjsmål. Efter bedömning i varje enskilt fall
av:
Tillgänglig ambulansberedskap
Omständigheterna på platsen (anhöriga och deras reaktioner etc) Se akutklinikens
PM ”Avliden patient”
Beräknad väntetid på distriktsläkaren
Det kan vara motiverat för ambulansen att lämna platsen innan distriktsläkaren
har anlänt. I dessa fall bör ambulanspersonalen hjälpa till att skapa en
telefonkontakt mellan distriktsläkaren och anhöriga innan man åker därifrån.
Om ambulanspersonalen stannar kvar och inväntar distriktsläkaren bör SOScentralen informeras om detta och om ambulansen är disponibel för nya
högprioriterade fall eller inte.
Om ambulanspersonalen på uppdrag av distriktsläkaren transporterar den döde
till närmaste vårdcentral /jourläkarcentral ska distriktsläkaren kunna anvisa plats
för konstaterande av dödsfallet och besiktning av kroppen. Observera att inga
avlidna där lång tid förflutit sedan dödsfallet ska transporteras i ambulans.
Vid telefonkontakten mellan ambulanspersonalen och distriktsläkaren avgör
läkaren om anmälan ska göras till polismyndighet. Gäller exempelvis om den
dödes identitet inte är känd eller om misstanke finns att döden inte orsakats
enbart av sjukdom (misstanke om mord, dråp, vållande till annans död, självmord,
olycksfall, alkohol, narkotika, läkemedel). Om anmälan till polisen ska göras tas
kontakten lämpligen av ambulanspersonalen. Detta förfarande underlättar när det
gäller vägbeskrivning och eventuell mötesplats. Ambulanspersonalen får vidare
information om fortsatt handläggning och beräknad väntetid på polis.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Distriktsläkaren ansvarar för identifieringen av den döde. Vid konstaterandet av
dödsfallet ska armband med personnummer och namn fästas på den avlidne.
Detta måste finnas med när den avlidne förs till bårhuset. En särskild blankett
"Meddelande till bårhuset angående konstaterat dödsfall" ska ifyllas och medfölja
den avlidne. Det är viktigt att ambulanspersonalen på olika sätt (ID-handlingar,
hänvisning till trovärdig person etc) underlättar identifieringsarbetet.
Polis ska kontaktas för att ta hand om vapen, ammunition, värdeföremål, större
penningsummor mm.
Dödsfall på allmän plats. Om det inte rör sig om uppenbart olycksfall tar
ambulanspersonalen kontakt med distriktsläkare.
När ambulans kallas till dödsfall i offentlig miljö kan ambulanspersonalen, alltid
efter samråd med polis, ta med sig den avlidna in till lasarettets akutmottagning
där dödsfallet konstateras.
Dödsfall på sjukvårdsinrättning. Ambulans får inte beställas för transport av
avliden.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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