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Transport av avlidna
Gäller för: Region Kronoberg
Region Kronobergs bårhus i Ljungby och Växjö
På Ljungby lasarett transporterar avdelningspersonal ner den avlidne till
bårhuset/lilla kylrummet.
På Växjö lasarett transporterar obduktionstekniker den avlidne från
avdelningarna under vardagar kl 08.00-15.30.
Helger mellan kl 07.00-16.00 ansvarar sjukhustransporter för transport till
bårhuset.
Nätter mellan kl 19.00-07.00 ansvarar Securitas för transporten.
Transport sker på följande sätt:
Obduktionsteknikern går till respektive avdelning, tar kontakt med personal, som
följer med och hjälper till att föra över den avlidne till bårvagn för vidare
transport till bårhuset. Patienten skall då vara svept på avdelningen, samt märkt
med ID-band på vänster armled. Tydliga instruktioner finns på blanketten
”bårhusmeddelande”. Om den avlidne saknar ID-band, ska obduktionstekniker ta
kontakt med respektive avdelning eller läkare, som ansvarat för patienten vid
dödstillfället. Ansvarig ska i sådant fall, komma till bårhuset och sätta på ett IDband.
Med den avlidne skall ett bårhusmeddelande följa.
Om den avlidne har tillhörigheter pengar, smycken m.m. åligger det respektive
avdelning att ta tillvara desamma.
Om tillhörigheter följer med patienten till bårhuset, lämnas dessa till respektive
begravningsbyrå.
Värdesaker som medföljer avliden (ex. plånbok, klocka, ringar) skall i första hand
lämnas kvar på avdelningen. Vi dödsfall utanför sjukhus skall läkare eller polis ta
hand om dessa.
Barn som avlider gäller samma regler, men transporteras i barnsäng.
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Avlidna från Sigfridsområdets psykiatri som ska till bårhuset är det den läkaren
som konstaterat dödsfallet som kontaktar en begravningsbyrå för transport. Vid
polisärende kontaktar Polismyndigheten begravningsbyrå. Är ambulans
närvarande kan de eventuellt ta den avlidne till Akutmottagningen på CLV.
Oidentifierade kroppar:
Icke ID-märkta avlidna, vid till exempel olyckor, inväntar man besked från
polismyndighet, som är skyldig att komma till bårhuset och fästa ett ID-band på
vänster handled.
Polismyndigheten skall även ta tillvara tillhörigheter som till exempel, smycken,
plånböcker m.m.
Pacemaker eller annat explosivt implantat:
På Bårhusmeddelandeblanketten som följer patienten till bårhuset, skall det vara
ikryssat vilket implantat det gäller. Vid kremation avlägsnas och desinficeras
implantatet, och sänds till HIA med medföljande blankett, som skrivs ut via
Sympathy. Se vidare ”rutiner för explosiva implantat”.
Utlämning av avlidna till Begravningsbyrå:
Begravningsbyrån ringer bårhuset och frågar om det går att hämta vederbörande.
Obduktionstekniker tillsammans med entreprenör, gör en noggrann ID-kontroll
av armbandet, och jämför med kistkortet, eller annat dokument om det gäller
hämtning med bår.
Den avlidne kvitteras ut av begravningsbyrån på blankett ”utlämningskvitto”.
Tillhörigheter (kläder, smycken m.m.) lämnas över till respektive begravningsbyrå.
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