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Dödsfall i hemmet

Patient som får teminalvård enligt beslut av vårdande läkare








meddela vårdande läkare, om ni kommit överens så på förhand
meddela i annat fall hälsocentralen /första hjälpen 019 505 1216 senast
följande vardagsmorgon
håll den avlidnes rum svalt (öppna fönstret, stäng av värmen)
om följande dag inte är en vardag, eller om vårdande läkare inte kan nås,
kontakta då en begravningsbyrå som hämtar den avlidne till
hälsocentralen
på hälsocentralen ser man till att vårdande läkare kontaktas och att
dödsattesten skrivs
hälsocentralens läkare informerar polisen om dödsfallet

Ni har möjlighet att få krishjälp, kontakta vid behov 019 505 1216
vardagar kl 8-16.
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Oväntat dödsfall i hemmet eller annan motsvarande plats











ring alltid 112. Nödcentralen ger direktiv, lägg inte på luren innan samtalet
är slut. Oftast skickas ambulans till platsen. Ambulansen för inte bort den
avlidne, utan kallar polis till platsen. Polisen bedömer sedan, utifrån egna
iakttagelser, om det behövs rättsmedicinsk undersökning av dödsfallet.
polisen kontaktar begravningsbyrån, som hämtar den avlidne till
hälsocentralen
följande vardagsmorgon gör läkaren en yttre kroppslig undersökning och
beslutar slutligen, tillsammans med polisen, om dödsattest kan skrivas
utgående från uppgifterna om händelseförlopp och sjukjournal, eller om
det behövs en rättsmedicinsk undersökning av dödsfallet
om en rättsmedicinsk obduktion inte är nödvändig, skrivs dödsattesten av
den läkare som oftast vårdat patienten. Anhöriga får ett skriftligt
begravningstillstånd. Begravningstillståndet skickas hem eller till
begravningsbyrån, tillståndet kan också avhämtas på hälsocentralen. Om ni
har frågor, ring 044 505 1985 eller 019 505 1216 vardagar kl. 8-16
anhöriga kan besluta om begravningen efter att de fått
begravningstillståndet, man kan dock kontakta begravningsbyrån redan
tidigare
om en rättsmedicinsk undersökning av dödsfallet blir nödvändig, ger
polisen närmare information bl.a. om eventuellt tidpunkt för begravningen.
I praktiken blir det alltid obduktion om vårdande läkare inte kan skriva
dödsattest (på grund av olycksfall, oväntad eller av obekant sjukdom
orsakad död). I dessa fall behövs inte anhörigas samtycke till obduktionen

Ni har möjlighet att få krishjälp, kontakta vid behov 019) 505 1216
vardagar kl. 8-16.

