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Omhändertagande av avlidna från annat land
Gäller för: Region Kronoberg

Potentiella situationer som kan uppstå:
a. Tillfälliga besökande t ex som turist.
b. Asylsökande.
c. Bott permanent i Sverige men önskemål om begravning i annat land.
Grundprincip:
Anhöriga tar i normalfallet ansvar för handläggningen. De behöver emellertid
vanligen hjälp av någon som kan ge information om transport, formella krav inkl
olika intyg, vem som står för kostnader etc. Anhöriga bör därför få hjälp med att
kontakta begravningsentreprenör, oftast den lokala på platsen men ibland kan
entreprenör i hemlandet bli aktuell. Saknas anhöriga eller om situationen på annat
sätt är svår att reda ut brukar respektive lands konsulat kontaktas.
Migrationsverket bör ha kännedom om asylsökanden.Vanligen kan identiteten
styrkas med pass, körkort eller annan identitetshandling. Om identiteten är oklar
kontaktas så snart som möjligt polismyndigheten.
Patologavdelningens obduktionstekniker kan ofta svara på frågor eller komma
med råd om lämpligt tillvägagångssätt.
Formalia som kan bli aktuella:
1. Dödsbevis skickas till Skattemyndigheten, som i sin tur utfärdar motsvarande
dokument vilket med bistånd av begravningsentreprenör följer kistan till
hemlandet.
2. Dödsorsaksintyg skall också skickas till Skattemyndigheten, som på samma sätt
som ovan utfärdar dokument att sändas med kistan.
3. Passersedel utfärdas av Skattemyndigheten och följer kistan vid transporten.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4. Smittorisk kräver ibland intyg (fastställd blankett saknas) som utfärdas av
ansvarig läkare.
5. Intyg (förslutningsintyg) om kistans innehåll inklusive den avlidnes identitet
utfärdas av begravningsentreprenör i samarbete med obduktionstekniker. Detta
intyg krävs för utfärdande av passersedel enl p2 ovan.
6. Balsamering utförs ej av Region Kronoberg.
7. Speciella krav på kistans beskaffenhet framgår av Begravningsförordning
(1990:1147 40-43 §). Handläggs av begravningsentreprenör.
8. Utöver skattemyndighetens intyg finns mallar för översättning till engelska av
förslutningsintyg. Detta ombesörjes av begravningsentreprenör i samarbete med
obduktionstekniker.
Ovanstående gäller i de fall de avlidna kommer till bårhuset vid CLV, men
obduktionsteknikerna kan även vid dödsfall utanför Växjö ofta svara på frågor
och ge vägledning.
Några samlade nationella riktlinjer att hänvisa till har vi inte beträffande
sjukvårdens uppgifter i dessa sammanhang. Begravningsförordning (1990:1147)
som ansluter till begravningslagen (1990:1144) täcker dock flertalet av de frågor
som kan uppkomma.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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