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20.1  Konstaterande av dödsfall 
 

Läkarens skyldighet att konstatera dödsfall regleras i lag (1987:269). I 2 § fastslås att det ankommer på 

läkare att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet fastställa att döden har inträtt. 

Konstatera eller fastställa dödsfall och dödförklara är synonyma begrepp. 

Socialstyrelsen har meddelat särskilda föreskrifter och allmänna råd i anslutning till den lagen 

(SOSFS 1996:29 ...om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall och SOSFS 2005:10 Kriterier för 

bestämmande av människans död). 

Fastställandet av döden ska göras av legitimerad läkare och uppgiften får inte delegeras eller på annat 

sätt överlåtas. En läkare får fastställa att döden har inträtt utan att personligen ha gjort den kliniska 

undersökningen om dödsfallet är förväntat på grund av nedsatt hälsotillstånd med förmodad 

begränsad överlevnad. Förutsättningarna för att läkaren inte ska behöva göra undersökningen är att 

en legitimerad sjuksköterska har gjort denna undersökning och meddelat resultatet och läkaren har 

tillgång till relevanta och aktuella uppgifter om den dödes tidigare medicinska tillstånd. 

Uppgiften kan dock ej åläggas en sjuksköterska och läkare ska alltid inställa sig om sjuksköterska 

känner sig osäker. 

 

Väntat dödsfall 

Brukaren, anhöriga/närstående och behandlande läkare, kan tillsammans komma överens om att 

brukaren inte ska överföras till slutenvården i terminalt skede (om inte särskilda skäl talar för det) utan 

ska stanna i boendet till livets slut. I dessa fall bör, förutom planering av omvårdnaden, en ”medicinsk 

vårdplanering” göras för bedömningar av medicinskt stöd/ordinationer i livets slutskede/palliativ 

vård. 

Vid förväntat dödsfall i vård- och omsorgsboendeformer för äldre kan läkaren avstå från den yttre 

undersökningen av den döda kroppen och basera dödförklaringen på uppgifter från tjänstgörande 

sjuksköterska. Läkaren ska då alltid dessförinnan ge klara instruktioner om vilka åtgärder som ska 

vidtas. Dokumenteras i respektive patientjournal.1  

Tänk på: 

 Behöver anhöriga läkarkontakt 

 Har patienten pacemaker 

 Journalanteckning skrivs, ska bl.a. innehålla tidpunkt för döden och på vilket sätt och av vem 

dödsfallet har konstaterats, tidpunkt för underrättande av anhörig. 

 Den döde ska förses med identitetsband av sjuksköterska  

 

Oväntat dödsfall 

Sjuksköterska ska ta kontakt med läkare. Tidpunkt för samtalet med läkaren och dennes namn 

dokumenteras. I samråd med läkaren bestäms om hur, när och av vilken läkare dödsfallet ska 

konstateras. 

Läkare och sjuksköterska ansvarar efter överenskommelse för information till anhöriga och i samråd 

med dessa bestäms vem som ska ta kontakt med begravningsentreprenör. 
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Dödsbevis 

Den läkare som vid dödsfallet har fastställt att döden inträtt ska ansvara för att dödsbeviset utfärdas.  

Läkaren ansvarar för att dödsbeviset sänds till lokala skattemyndigheten. 

 

Rutin vid märkning av avliden 

Den avlidne ska vara uppmärkt med ID-band (textat plastband) på höger handled, samt enligt 

önskemål från patologen på Karolinska sjukhuset även ett ID-band/namnkort på vänster fotled.  

Uppgifter som ska finnas på ID-bandet/namnkortet är: 

 brukarens personnummer, samtliga 10 siffror 

 brukarens efternamn och tilltalsnamn 

 initialer på den som fyllt i ID-bandet 

 datum då uppgifter på ID-bandet/namnkortet fyllts i. 

 

Omhändertagande av implantat från avliden 

Enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29) om vissa åtgärder inom hälso- 

och sjukvården vid dödsfall krävs innan kremering att implantat som är explosivt ska avlägsnas. 

Exempel på sådana implantat är pacemakerdosa, insulin- och infusionspumpar samt nervstimulator. 

Av dödsbeviset ska det framgå om den döde har något explosivt implantat och om det har avlägsnast 

eller inte. 

 

Övrigt 

Läkaren bör förvissa sig om att anhöriga har informerats om dödsfallet. 

Blankett för bårtransport ska innehålla uppgifter om den döde bär på något explosivt implantat, om 

obduktion kan bli aktuell och om vem som utfärdar dödsorsaksintyg. 

Läkare som utfärdat dödsbevis men inte dödsorsaksintyg ska säkerställa att ansvarig läkare på 

boendet blir informerat. 

Alla kontakter tagna kring dödsfallet ska dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Om inte dödsbevis 

och dödsorsaksintyg utfärdas i TakeCare ska en kopia sparas i journalen. 

Omvårdnadsjournalen ska avslutas med anteckning att patienten har hämtats till bårhuset. 

 

Omvårdnadsjournalen skrivs ut för arkivering efter en månad och förvaras på enheten 6 månader 

innan arkivering enlig punkten 4.3  Riktlinje för omvårdnadsjournalens innehåll och ordning vid 

central arkivering. 

Registrering i Palliativa registret ska ske inom en månad, innan omvårdnadsjournalen skrivs ut.  

 

___________________________________ 

1 SOSFS 2005:10 (M) Kriterier för bestämmande av människans död 
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Kriterier för bestämmande av människas död  
                  SOSFS 2005:10 (M) 
 

I kapitel 3. Indirekta kriterier 

 1 § Fastställande av en människas död med hjälp av indirekta kriterier ska göras genom en kliniks   

        undersökning. Kriterierna är kännetecken som visar på varaktig hjärt- och 

        andningsstillestånd som har lett till total hjärninfarkt. 

 

 2 § Vid den kliniska undersökningen ska samtliga dessa indirekta kriterier vara 

        uppfyllda. 

1. ingen palpabel puls 

2. inga hörbara hjärtljud vid auskultation och 

3.   ingen spontanandning, och 

4.   ljusstela, oftast vida, pupiller 

 5 § Fastställande av ett dödsfall ska göras skyndsamt. Tidpunkten för dödens inträde får  

        bestämmas med ledning av uppgifter från vårdpersonal, anhöriga eller andra personer med  

        kännedom om de aktuella omständigheterna. 

 

 6 § En läkare får fastställa att döden har inträtt utan att personligen ha gjort den kliniska 

undersökningen, om 

1. dödsfallet är förväntat på grund av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd med 

begränsad överlevnad, eller 

2. kroppen uppvisar uppenbara dödstecken i form av förändringar som inte är förenliga  

                         med fortsatt liv 

 

Förutsättningarna för att läkaren inte ska behöva göra undersökningen är att 

 En legitimerad sjuksköterska har gjort denna undersökning och meddelat läkaren resultatet, och 

 Läkaren har tillgång till relevanta och tidsmässiga aktuella uppgifter om den dödes tidigare  

   medicinska tillstånd. 

 

Konstaterande av dödsfall i särskilt boende för äldre 

Utgångsläget är att konstaterande av dödsfall är en uppgift som åligger läkaren. Uppgiften kan 

överlåtas till en sjuksköterska om läkare och sjuksköterska är överens om det. 

 

 

 


