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Konstatera dödsfallet och ta ställning till om polis behöver kontaktas.
o Om ambulans eller polis är på plats så stäm av med dem om
händelserna runt dödsfallet. Mer detaljer kring när polis ska
kontaktas finns på dödsbeviset men kortfattat rör det sig om
situationer där dödsfallet kan vara orsakat av yttre påverkan, t ex
våld eller droger.



Fäst identitetsband med den avlidnes personnummer runt vänster handled



Tala med anhöriga.
o Efterhör detaljer kring dödsfallet och se till att de anhöriga får
stöd i den akuta krisen. Efterfråga om du kan hjälpa till att
kontakta andra anhöriga. Om inga anhöriga finns på plats ska
läkare tillse att de kontaktas. I enstaka fall kan det överlåtas till
polisen eller annan personal. Jourhavande präst kan kontaktas via
112 och Sjukhuskyrkans beredskap kan sökas dygnet runt via
sjukhusets växel. Om barn är inblandade kan Barn- och
ungdomshälsan ibland bistå med akut krisstöd under kontorstid.



Skriv bårhusmeddelande



Skriv dödsbevis.
o Om polisen handlägger dödsfallet ska de ha dödsbeviset i handen.
I enstaka fall kan det postas till polisen.



Finns explosiva implantat?
o Om ja anges detta på meddelande till bårhus och på dödsbeviset. I
de fall den avlidna ska kremeras ordnar bårhuset att implantat
avlägsnas
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Ta ställning till obduktion.
o Efterhör anhörigas synpunkt. Om det blir obduktion ska detta
anges på meddelande till bårhus samt remiss ska skickas. Ring
gärna patologen kommande vardag och diskutera vid oklarheter.
Ibland behöver anhöriga mer betänketid kring detta och då får
man i samråd med behandlande läkare avgöra vem som kontaktar
anhöriga efter någon dag för fortsatt diskussion. Det finns en ruta
på bårhusmeddelandet att kryssa i om det är osäkert.



Avgör om du själv skriver dödsorsaksintyg eller du överlåter detta till
behandlande läkare.
o I så fall ska denna kontaktas nästkommande vardag och en
muntlig överenskommelse göras.



Se till att begravningsbyrå kontaktas för hämtning av den avlidne.
o Aktuella telefonnummer finns i rutin från JLC.



Dokumentera i journalen omständigheterna, tid och plats för dödsfallet
samt kontakt med anhöriga.



Om patienten har en behandlande läkare är det lämpligt att meddela att
patienten avlidit, till exempel genom att skicka meddelande via messenger.

Ytterligare information finns i denna riktlinje:
http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=48461

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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