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Omhändertagande av avliden i somatisk
slutenvård – checklista
Gäller för: Region Kronoberg
Utförs på: Region Kronoberg

Vad vill vi uppnå?




Ett värdigt omhändertagande av den avlidne
Ett fint avskedstagande för de anhöriga
Professionellt förhållningssätt

Åtgärd

Sign

Notera klockslag
Kontakta läkare som ska fastställa dödsfallet
Påminna om dödsbevis
OBS! Den avlidne får inte köras ner i kylrummet innan dödsfallet är
fastställt av läkare
Kontakta anhöriga – OBS! Vid samtal till anhöriga utomlands, ring
regionens växel 09, gäller även nattetid
Behövs tolkservice?
 Ja
 Nej
Vill anhöriga se den avlidne;
 Ja
 Nej
Omhänderta den avlidne enligt rutin
Skriv ut och fyll i bårhusmeddelande, finns i Cosmic under ”Ny blankett”
Välj Blankett vid dödsfall – välj bårhusmeddelande
Sätt ID-band med patientens personnummer och namn och klockslag för
dödsögonblicket. Ska sättas på patientens vänstra handled
Registrera utskrivning i Cosmic samma dag som patienten avled, annars
debiteras ytterligare ett dygns patientavgift)
Fyll i dödsfallsenkäten alternativt direkt i Palliativregistret
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Behov av samtal/reflektion i personalgruppen.
 Ja
 Nej
Om avliden från annat land – se Omhändertagande av avliden från

annat land
Ge information till de anhöriga om vad som händer nu, t ex kvarliggande
saker från den avlidna och val av begravningsbyrå. Lämna broschyrer
Hur gör man nu , Kurator, Närståendesamtal, När du sörjer en
närstående
Transport till kylrum efter iordningställandet och eventuella anhörigas
avsked.
Avsked i Växjö kan normalt ske i Bårhuskapellet vardagar 08.00-15.30
efter bokning på 0470-587506. På helger kan visning ske 10.00-17.00 efter
bokning via växeln där man söker bårhusberedskapen. Avsked på Ljungby
lasarett kan normalt ske vardagar efter bokning genom aktuell avdelning
samt på helger genom växeln där man söker bårhusberedskapen.
Avsked av avliden kan i speciella fall ske via angivet kodord
”Bårhusberedskap” vilket innebär att jourhavande präst eventuellt kan ge
visning av den avlidne, se även riktlinje Avsked avliden.
Ring växeln på tel 0470-58 80 00 och uppge kodord ”Bårhusberedskap”.
Vill anhöriga prata med diakon, präst eller annan andlig ledare.
 Ja
 Nej
Kyrkans beredskap kan sökas dygnet runt via växeln.
Lämna den avlidnes personliga tillhörigheter. Kvarvarande personliga
värdesaker förvaras enligt rutin.

Riktlinje för vård i livets slutskede

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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