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Omhändertagande av avliden patient 

Datum (åå-mm-dd) 

Checklista 

Innan du går in till den avlidne 

Kontrollera att ”Bårhusremiss, internt” finns med 

Stämpla personuppgifter på ”Bårhusremiss, internt” 

Uppge om patienten har en pacemaker/annat explosivt implantat 

För in datum och klockslag för dödsfallet 

Vid en smittfarlig sjukdom, anges ”SMITTFARA” på ”Bårhusremiss, internt”. 

Ta med in till vårdrummet 

Tvättfat, tvättlappar, tvål, handdukar, tvättork 

Lakan, underlakan, blöja, skjorta, kam. Tvättsäck 

Eventuellt absorbtionsförband, häfta och sax 

För den avlidnes tillhörigheter; påse för värdesaker och kasse för kläder 

Inne hos den avlidne 

OBS! Vid rättsmedicinsk obduktion ska alla infarter, drän, sonder mm sitta kvar! 

Kontrollera att uppgifterna på den avlidnes ID-band är läsliga, höger fot- o handled 

Ta av ringar, klocka och andra värdesaker och lägg i påse för värdesaker 

Ta bort urinkateter, sond, witzelfistel, PEG och pvk om inte annat ordinerats 

Stoppa blödning med blodstillande och bandage, räcker ej bara med plåster 

Låt förband, dränage, CVK sitta kvar men tejpa för dem, om inte annat ordinerats. 

Tvätta den avlidne och förstärk eventuella förband och slut den avlidnes ögon 
Sätt in eventuell tandprotes/protes och slut munnen, kamma håret och sätt på 
eventuell peruk 
Byt till rena dubbla underlakan och lägg ett underlägg under kroppen 

Sätt på blöja och vik upp underlägget mellan benen 

Lägg kroppen rak och armarna utmed sidorna 

Kontrollera uppgifterna på ”Bårhusremiss, internt” mot uppgifterna på ID-banden 

Täck över kroppen med lakan eller motsvarande. 

Ovanstående moment har utförts av 

Namn Yrkestitel 

Datum: 
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