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20.4 TRANSPORTER AV AVLIDNA 

 
Politivagn Stockholm AB 

 

Beställning av Bårtransport 

 

Ring 

SOS ALARM 

Tel: 08 - 454 21 45 eller   
Direkt till bårbilen  tel: 070-779 99 10 

 
Uppge vid beställningen 

 
1. Namn på Beställaren och Verksamheten 

2. Adress 

3. Telefonnummer ”även till avdelningen” 

4. Namn på den avlidne 

5. Personnummer 

 

För direktkontakt med Bårpersonalen  Ring Tel: 070  -  779 99 10 

 

 

Fyll i blanketten 19.4 Bekräftelse för transportpersonal 
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BRA ATT TÄNKA PÅ INFÖR BÅRBILSBESTÄLLNINGEN 

 

1. Beställning av Transport sker via SOS Alarm Tel: 08 - 454 21 45 

2. eller till bårbilen tel: 070-779 99 10 
 

3. Ange ”olämpliga tider” för utförandet av transporten tex. lunch, 

middag eller enligt Anhörigas önskemål 
 

4. Uppge alltid om Anhöriga väntar kvar i boendet inför transporten 

och om transporten skall prioriteras på grund av tidspassningar 

 

5. Den avlidne ”skall” vara uppmärkt (gärna med ett textat Plast- 

band) på en handled även om annan uppmärkning redan finns 
 

6. Tag bort huvudkudden från den avlidne när Anhöriga lämnat för 

att undvika en onormal kroppsställning när bårtransporten sker 
 

7. Låt luften vara kvar i madrassen inför transporten, detta under- 

lättar själva lyftet av den Avlidne från sängen till båren. 
 

8. Informera boendets Personal att den avlidne kommer att lyftas från 

sängen till båren ”finns ett medgivande från Anhöriga eller själva 

boendet sker lyftet direkt till båren i den avlidnes lakan”  
 

9. Värdeföremål ”skall” alltid tagas av från den avlidne inför själva 

transporten även om Anhöriga har andra önskemål, varken Per-

sonalen på boendet eller Transportpersonalen kan ta ansvar för 

dom stöldbegärliga värdeföremålen i dom obemannade bårhusen, 

skall föremålen följa den avlidne får Anhöriga arrangera detta med 

den tilltänkta Begravningsbyrån vid bisättningen. 
 

10. Att skicka med t.ex. gosedjur eller föremål utan större värden 

möter inget hinder, notera i journalen vilka föremål som medföljer 

själva transporten till bårhuset.  
 

11. Transportpersonalen ser gärna att boendets Personal medverkar 

vid själva hämtningen av den avlidne, för att inga oklarheter skall 

uppstå är det viktigt att Personalen är informerad om lyftet enligt 

punkten : 7. ovan. 


