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Omhändertagande av väntade och oväntade dödsfall  
När en person avlider i hemmet ska du arbeta varsamt och värdigt med respekt för den 

avlidne. De anhöriga ska visas hänsyn och omtanke. Du ska för övrigt agera enligt följande: 

Väntat dödsfall 

• Kontrollera klockslag och dokumentera i SoL- journal 
• Kontakta tjänstgörande sjuksköterska direkt om du känner dig osäker. 
• Sjuksköterska konstaterar dödsfallet om underlag finns eller kontaktar läkare. 
• Sjuksköterska sätter två Id-lappar med namn, personnummer, datum och 

klockslag för dödsfallet runt hand och fotled. 
• Efter konstaterande kan, efter överenskommelse med anhöriga, det praktiska 

omhändertagandet påbörjas. 
• Det är sjuksköterska eller läkare som ska meddela anhöriga om dödsfallet.  
• Om anhöriga önskar hjälper sjuksköterska till att kontakta avtalad transport.  
• Sjuksköterska vägleder vid behov omvårdnadspersonal. 
• Biståndshandläggare informeras snarast via verksamhetssystemet. 

Omhändertagande 

• Fråga alltid om anhöriga vill delta i omhändertagandet och/eller om de har 
speciella önskemål. 

• Tvätta, raka och kamma den avlidne. 
• Sonder, katetrar m.m. avlägsnas. 
• Vill anhörig att den döde ska vara klädd, bistå med detta. 
• Se till att det är rent och snyggt runt den avlidne. 
• Ögonen sluts. 
• Sätt om möjligt in ev. tandprotes och lägg stöd under hakan med ex en hårt rullad 

handduk eller lakan. 
• Lägg armarna utmed sidorna. 
• Lägg ett rent lakan över den avlidne, täck ej ansiktet. 
• Stäng element och öppna ev. ett fönster. 
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Vid oväntat dödsfall: 

• Om du kan, ska du kontrollera puls eller på annat sätt undersöka om du ser 
livstecken. 

• Kontrollera klockslag när personen upptäcks och dokumentera i SoL journal. 
• Kontakta tjänstgörande sjuksköterska. 
• Rör inget i hemmet. 
• Sjuksköterska tar kontakt med läkare som tar ställning till om polis ska tillkallas. 
• Sjuksköterska eller läkaren tar kontakt med anhöriga om de inte finns 

närvarande. 
• Agera för övrigt enligt anvisning av sjuksköterska 
• Meddela biståndshandläggare via verksamhetssystemet 

 

Om ingen känd närstående finns 

• Sjuksköterska beställer transport till bårhus enligt avtal. 
• Omvårdnadspersonal meddelar biståndshandläggare som överlämnar till 

dödsbohandläggare inom IFO. 
• För övrigt sker omhändertagande som ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


