Medicinsk riktlinje
Process: 3.0.2 RGK Styra
Område: Dödsfall
Giltig fr.o.m: 2022-05-11
Giltig t.o.m: 2025-05-11
Faktaägare: Anna Bärtås, Verksamhetschef, Barn- och ungdomskliniken
Fastställd av: Olle Bergström, ordförande Medicinska kommittén
Revisions nr: 3
Identifierare: 249505

Dödsfall 0-18 år
Gäller för:

Region Kronoberg

Faktaägare: Anna Bärtås, Verksamhetschef, Barn- och ungdomskliniken
Ola Hjert, chefläkare, Sjukhusvården
Pär Lindgren, chefläkare, Region Kronoberg

Innehållsförteckning
1

Inledning .........................................................................................................................2

2

Ambulansverksamheten ...............................................................................................2

3

Akutmottagningen Växjö .............................................................................................2

4

Akutmottagningen Ljungby .........................................................................................3

5

Barn- och ungdomskliniken ........................................................................................3

6

Polisanmälan ..................................................................................................................4

7

Övrig handläggning.......................................................................................................4

8

Information ....................................................................................................................6

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.

Sida 1 av 6

Giltig fr.o.m: 2022-05-11
Giltig t.o.m: 2025-05-11
Identifierare: 249505
Dödsfall 0-18 år

1 Inledning

Följande riktlinje formulerar rutiner för hur dödsfall i åldersgruppen 0–18 år
handläggs och kompletterar den övergripande rutinen ”Dödsfall” som även gäller
barn och unga: http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=48461
Bemötandet ska bygga på ett personcentrerat förhållningssätt med respekt,
öppenhet och lyhördhet för närståendes behov och situation.

2 Ambulansverksamheten
 Distriktsläkare tillkallas för att konstatera dödsfallet och skriva dödsbevis.
Jourhavande barnläkare kan konsulteras på telefon 8442. Dagtid vardagar
kan barnläkare i vissa fall åka ut istället för allmänläkare, överenskommelse
får göras mellan läkare i den enskilda situationen. Ordinarie rutin för
polisanmälan följs.



Vid oväntat dödsfall, oavsett misstänkt orsak, ska barnet hanteras så lite
som möjligt då rättsmedicinsk undersökning vanligen blir aktuell.



Vid väntat dödsfall finns en behandlingsplan i barnets journal och
dödsbevis kan skrivas av barnläkare baserat på ambulanssjuksköterskas
undersökning.





Rapportera till akutsjuksköterska Barnakuten, CLV på telefon 8447
Samla närstående och informera om vad som ska ske.
Ta med barnet och närstående inklusive syskon till Barnakuten, CLV, i
förekommande fall efter polisens klartecken.

3 Akutmottagningen Växjö
 Barnsjuksköterska och jourhavande barnläkare larmas till







akutmottagningen.
En personal från akutmottagningen ger stöd till närstående initialt, i
akutrummet eller i akutens anhörigrum. När barn- och ungdomsklinikens
personal anländer kan arbetet fördelas om.
I de fall båda vårdnadshavarna inte är informerade ansvarar läkare för att
kontakt tas. Om kontaktuppgifter saknas eller vid oklarheter kopplas polis
in.
Ta reda på var eventuella syskon befinner sig.
Barnläkare ger besked om barnets död.
Id-band på barnet med datum, klockslag och signatur.
Tub, nål och dylikt tas bort om inte rättsmedicinsk undersökning ska
göras.
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Barnakutens personal iordningställer ett rum på barn- och
ungdomskliniken enligt nedan.
Tag barnet i en filt eller i säng och följ familjen till barn- och
ungdomskliniken.

4 Akutmottagningen Ljungby














Personal som arbetar närmast barnet bör kunna ägna sig koncentrerat åt
detta. Hjälp varandra fördela om övriga arbetsuppgifter. Ring vid behov in
extra personal. Dagtid i första hand från barn- och ungdomsmottagningen
telefon 5368, jourtid personal från akutmottagningen.
I de fall båda vårdnadshavarna inte är informerade ansvarar läkare för att
kontakt tas. Om kontaktuppgifter saknas eller vid oklarheter kopplas polis
in.
Ta reda på var eventuella syskon befinner sig.
Läkare ger besked om barnets död.
Den läkare som konstaterar dödsfallet skriver dödbevis och ansvarar för
eventuell polisanmälan.
Id-band på barnet med datum, klockslag och signatur.
Tub, nål och dylikt tas bort om inte rättsmedicinsk undersökning ska göras.
Visningsrum på IVA kan användas vid behov.
Rapportera till Barnakuten på telefon 8447 (akutsjuksköterska).
Barnet transporteras till Barn- och ungdomskliniken CLV. Begravningsbyrå
kontaktas.
Sjukresa/överflyttningsresa beställs till närstående. Resan är kostnadsfri.

5 Barn- och ungdomskliniken
 Personal som arbetar närmast barnet bör kunna ägna sig koncentrerat åt






detta. Hjälp varandra fördela om övriga arbetsuppgifter. Bakjour kontaktas.
I de fall båda vårdnadshavarna inte är informerade ansvarar läkare för att
kontakt tas. Om kontaktuppgifter saknas eller vid oklarheter kopplas polis
in.
Ta reda på var eventuella syskon befinner sig.
Barnläkare konstaterar dödsfallet, skriver dödsbevis i de fall det inte är
gjort prehospitalt och ger besked om barnets död.
Id-band på barnet med datum, klockslag och signatur.
Tub, nål och dylikt tas bort om inte rättsmedicinsk undersökning ska
göras.
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Iordningställ enkelrum på plan 6 eller 7. Ordna med sittplatser och även
säng i det fall närstående vill ligga ned tillsammans med sitt barn. Bädda
med fina lakan som finns i låda på Barnakuten. Duk på bordet och
ljusstakar med elektriska värmeljus.
Informera gärna om att syskon, mor- och farföräldrar eller andra
närstående är välkomna.
Vårdpersonalens roll gentemot närstående är att utifrån professionell
kunskap och yrkesroll stötta i hanteringen av kris och sorg. Familjens
behov av stöd och vägledning i beslut som måste fattas behöver fångas
upp. Stödet behöver ges lyhört både i det akuta skedet och efterföljande
tid. Skapa förutsättningar för samtal och kommunikation på familjens
villkor. Använd tolk när så behövs.

6 Polisanmälan








Vid oväntat dödsfall med eller utan tecken på skada hos ett tidigare friskt
barn, oavsett om det finns misstanke om SIDS, drunkning, kvävning eller
annan till synes rimlig orsak, ska polisanmälan göras på telefon 112.
Journalför namn på den som tar emot anmälan.
Polismyndigheten ansvarar för utredningen.
Polisen tar beslut om rättsmedicinsk obduktion. Vid stark brottsmisstanke
kan det bli aktuellt att frångå rutin för provtagning och undersökning av
barnet. Stäm av detta med polis.
Vid väntat dödsfall/svår sjukdom utan tecken till skada kan läkare fatta
beslut om att avstå polisanmälan.

7 Övrig handläggning






Kuratorskontakt: I flertalet fall är det lämpligt att kurator kopplas in dagtid
och inte jourtid. Om behov finns av kuratorinsats jourtid kontaktas
avdelningschef på avdelning 11 som i sin tur kan ta kontakt med
avdelningschef på Familjehälsan.
Stöd till syskon: Var lyhörd för syskons situation och informationsbehov.
Skapa trygghet. Undvik onödig separation från föräldrarna. Försök behålla
vardagsrutiner som mat- och sovtider. Ge barnet möjlighet till lek och
öppna eventuellt Lekterapin.
Namngivning: För spädbarn som inte fått sitt förnamn registrerat hos
Skattemyndigheten, kan namnanmälan skickas samtidigt med dödsanmälan.
Om närstående önskar kan man ha en namngivningsceremoni, med eller
utan präst.
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Präst: Kontakt med sjukhuskyrkan eller annan församling, samfund eller
religion tas enligt närståendes önskemål. Sjukhuspräst nås jourtid via växeln.
Vid behov av företrädare för andra religioner eller samfund kan
sjukhuskyrkan bistå.
Klinisk obduktion: Information om obduktion ges av läkare. Samtycke
från föräldrar ska inhämtas.
Rättsmedicinsk obduktion: Polisen avgör om rättsmedicinsk obduktion
krävs. Hantera barnet försiktigt i avvaktan på besked. Om rättsmedicinsk
obduktion ska göras ska barnet inte tvättas eller göras i ordning. Barnets
kläder och tillhörigheter ska röras så lite som möjligt och kroppen förs till
bårhuset så snart det går.
Transport till patologen: Fyll i bårhusmeddelande. Om rättsmedicinsk
undersökning inte görs kommer barnet att vara på bårhuset fram till det är
kistlagt. Rutin för transport av avliden:
http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=78396
Inloggning till beställning av patienttransport (med mellanslag):
Användarnamn: avd 11. Lösenord: avd 11
Visning i kapellet: Avsked kan normalt ske i Bårhuskapellet vardagar
08.00-15.30 efter bokning på 0470-587506. På helger kan visning ske 10.0017.00 efter bokning via växeln där man söker bårhusberedskapen. Det finns
möjlighet att själv klä barnet eller lämna in kläder.
Sjukskrivning: Distriktsläkare kontaktas av vårdpersonal eller kurator för
fortsatt sjukskrivning efter första veckan då man kan sjukskriva sig utan
intyg. Barnläkare har inte sjukskrivningsrätt.
Kontaktpersoner: Utse kontaktpersoner och förse familjen med lämpliga
kontaktuppgifter.
Reklam: Sökväg för avbeställning av direktreklam finns i pärm på plan 6.
Fotografering: Påminn om att fotografera barnet, hjälp till om behov
finns. Om närstående inte vill ha fotografierna kan de sparas i journal.
Kamera finns på barn- och ungdomskliniken.
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Uppföljning: Närstående har ofta behov av långvarigt stöd. Barn- och
ungdomsklinikens kuratorer kan erbjuda kortare krisstöd. Vanligen bokas
även ett uppföljande läkarsamtal efter ett par veckor. Någon ytterligare från
vårdteamet som känner familjen eller varit delaktig i det akuta skedet kan
med fördel delta. Vid behov av långvarig samtalskontakt eller när så anses
lämpligt från start ges stöd av primärvårdens psykosociala resurs.
Syskon erbjuds krisstöd via barn- och ungdomsklinikens kuratorer eller
Familjehälsan beroende på omständigheter. Barn- och ungdomsklinikens
kuratorer kontaktas via messenger.
Gruppverksamhet för syskon ”Barn i sorg” finns via Lekterapin och
Familjehälsan.

8 Information
hjalp-i-kris---folder-2020.pdf (regionkronoberg.se)

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare
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