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20.2         Omhändertagande av svårt sjuka och döende med hänsyn till etnisk och religiös   
                                                                        tillhörighet 
 

Ta i första hand hänsyn till den sjukes personliga önskemål, inom ramen för våra lagar 
 
 

   Etnisk grupp 
    eller religion 
 

 

    Före 
    dödsfallet 

  

      Efter dödsfallet ex. omhändertagande av den döde 
 

Vak/kontakter 
 

Obduktion 

 

Svenska kyrkan 
 

 

Eget rum, ev. bord 
med vit duk samt ett 
krucifix och två 
levande ljus vid 
prästens besök 
 

 
 

Sveps i en traditionell, vit svepdräkt dock ofta i egna kläder.  
En blomma och ett levande ljus intill den döde 
Närstående ska beredas möjlighet att ta avsked 
 

 

En döende bör inte 
lämnas ensam utan få 
dö närvaro av någon 
anhörig eller vän. 

 

Enligt lagen 

 

Bahá´i-
samfundet 
 

 

Inga sakrament eller 
ceremoniella 
föreskrifter 
Inga 
begravningsförrättare 
eller något 
prästerskap 
 

 
 

Testamente eller annat sätt uttryckt önskemål om svepning och 
begravning 
Kroppen ska begravas inom en timmes resväg från platsen för 
dödsfallet 
Särskilda önskemål för bahá´ier av iransk härkomst 

 
 

 

Inga 
invändningar 
mot 
obduktion 

 

Buddhismen 

 

 
 
 
 
 
 

 

Enskilt rum, bord 
med vit duk för en 
buddhabild, ljus, 
rökelsekar eller 
blommor  
Någon som står nära 
den döende läser ur 
en skrift 

 

Efter att döden inträtt kan en buddhistisk andakt förrättas av 
någon som varit vid dödstillfället 
För alla munkar och nunnor gäller särskilda regler för tvättning 
och svepning, detsamma gäller lekmän för vissa buddhistiska 
traditioner. 
Utförs av personer av samma kön som den avlidne. 
Övriga lekmän tvättas och sveps vanligtvis på svenskt sätt. 
 
 

 

Viktigt att lugn och 
fridfull stämning 
skapas av anhöriga, 
vänner och personal 
Mediciner ska undvikas 
som grumlar tankarna 

 

 
 

 

Enligt lagen, 
många vill 
helst undvika 
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Hare Krishna 

 
 
 

Eget rum med bilder 
på Krishna, rikligt 
med blommor, Hare 
Krishna-musik och 
rökelse 
 

 
 
 

Stilla i rummet när döden inträtt. Läsning ur skrifterna ska 
pågå under tiden. Kroppen tvättas av en Hare Krishna-präst 
eller sjukvårdspersonal – munnen bör sköljas ur. 
Kläs i rena, vita bomullskläder och täcks med ett vitt 
bomullslakan. Ovanpå lakanet bomullsband med texten ”Hare 
Krishna” – för unga är bandet rött, för gamla vitt. 
 

 
 
 

Strängt religiös -  ingen 
i familjen eller andra 
nära vänner vid 
dödsögonblicket 

 
 
 

Undanbedes 
om den inte 
är nödvändig 
 

 

Hinduism 
 

Bör ha eget rum 

med uppsatta 

gudabilder och ett 

altare 

   

Tvättas av sjukvårdspersonal under det att en ceremoni hålls. 
Den döde ska vara vänd mot öster hela tiden och en brahmin 
läser ur Bhagavad-gita.  
Kläs helst av anhöriga i en svepdräkt av vit bomull – täcks av 
en ”chadder” (bomullstyg dekorerat med Guds namn) 

Den som sveper bör vara av samma kön som den döde. 
 

 

Den döde ska vara 
vänd mot öster hela 
tiden och en brahmin 
läser ur heliga skrifter, 
Bhagavad-gita.  
 
 

 

Motståndare, 
tillåter endast 
om det är 
helt 
nödvändigt 
 

 

Humanisterna 
 

Inga religiösa 

symboler synligt 

 

Kläs i egna kläder, nattlinne, uniform eller annat som 
symboliserar personens sätt att leva och vara.  
Blommor, kvistar eller annat som den döde tyckte om kan 
läggas intill kistan eller i kistan. 
 

 

Många vill avsluta livet 
med närstående, ibland 
med diktläsning eller 
till musik ur ett rikt 
kulturarv. 
 

 

 

Islam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enskilt rum fri från 

andra religiösa 

symboler än 

muslimska, tyst att 

det går att läsa ur 

Koranen 

 

 

 

 

 

Ansiktet ska vara vänt mot Mecka. Tvättning påbörjas 
omedelbart efter dödsfallet – om imam tillgänglig sköter denne 

tvättningen annars ska den som tvättar vara av samma kön 

som den döde. OBS! Speciell ordning vid 

tvagningsceremoni: först huvud och höger kroppshalva 

därefter vänster, sist armar och ben som används vid bön. 

Kroppen ska ligga på rygg hela tiden. Under tiden läses ur 

Koranen. 

Sveps i vitt bomullstyg utan sömmar – män i tre lager tyg 

och kvinnor i fem lager tyg. Om den döde gjort 

 

Ej lämna den döende 
ensam, önskan om att 
vara i fred ska 
respekteras 
 
 
 
 
 
 

 

I princip nej 
Undantag 
finns 
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Jehovas vittnen 

 
 

Inga ceremonier 

pilgrimsfärden till Mecka – svepning i pilgrimsdräkt. 
 

Svepning enligt svensk sed – egna kläder eller svepning som 

tillhandahålls och utförs av begravningsbyråer enl. svensk 

praxis. 
 

 
 

Besök av sörjande 
församlingsmedlemmar 
förekommer i stor 
utsträckning 
 

 
 

Enligt lagen 

 

Jesu Kristi Kyrka 
av Sista Dagars 
Heliga 
(Mormonkyrkan) 
 

 

Avskildhet för en så 
upplyftande, god och 
positiv avslutning på 
livet 

 

Kläs av församlingsmedlemmar av samma kön som den döde.  
Kyrkan har en särskilt svepdräkt 
Kan också kläs enligt svensk tradition i egna kläder eller 
svepdräkt som följer med kistan. 

 

Besök av flera kyrkans 
ledare och medlemmar 
i samråd med 
närstående. 
 

 

Enligt lagen 

 

Judendomen 
 

 

Förbjudet att vidröra 
en person som är 
mitt i dödsprocessen 

 

 

Den döde läggs tillrätta med armarna utefter kroppen. 
Händerna får inte knäppas eller läggas i kors. 
Kroppen rengörs av samma kön som den avlidne (helig 
sällskap som hämtar den döde). Kläs i enkel vit klädnad. 

 

Den döende ska få dö 
en värdig död, helst 
med närvaro av sin 
familj och religiös 
företrädare. 
 

 

I princip nej 

 

Ortodoxa och 
österländska 
kyrkor 
 

 

Enskilt rum med 
bord som altare 
försett med ikoner 
och kors. 

Bikt och nattvard av 

religiös företrädare 

  

Påklädning helst av anhöriga – den avlidnes finaste kläder,  
strumpor och skor. En ikon föreställande det helgon vars 
namn den döde bär eller en Kristusikon placeras i den dödes 
händer. 
Även svepning i rent vitt lakan förekommer samt att kvinna 
ska kläs av kvinnor och man av män. 

 

 
 

 

Barn och föräldrar 

vakar. 

Psaltaren läses 

oavbrutet tills 

begravningen ska äga 

rum (helst inom 24 

timmar) 
 

 

Enligt lagen 

 

Romersk-
katolska kyrkan 

 

Prästen kallas för 
sjukkommunion – 
enskilt rum med ett 
bord intill den sjuke: 

  

Direkt när döden inträtt en stunds tystnad för bön – de 
närvarande kan falla på knä. 
Den döde kläs i sina privata kläder men även svepning enlig 
svensk tradition förekommer. 

  

Enligt lagen 
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en duk som täcker 
bordet, ett krucifix, 
tänd ljus och ett glas 
vatten. Även 
blommor 
 

 
 

 

Sikher 
 

Lugnt kring den 
sjukes bädd, om 
turbanen ska av ska 
det ske i samförstånd 
– läggs nära den 
döende. Högläsning 
ur den heliga skriften 
av en närstående 

 

Tvättas av vårdpersonalen men de anhöriga ska helst få 
möjlighet att göra detta och klä den döde. Kläs i nya enkla 
kläder eller i ett vitt bomullstyg. 
 

 

 
 

Enligt lagen 
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