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Syfte 
För att säkerställa att den enskilda på särskilt boende och tillfälligt boende får ett tryggt 
omhändertagande vid livets slut används vårdprogrammet LCP. Syftet är också att de anhöriga får 
det stöd och den hjälp de behöver i samband med och efter att deras närstående avlidit. 

 
Omfattning  
All personal på särskilt boende eller tillfälligt boende  
 

Ansvar 
Verksamhetschef: 

 Ansvarar för att det finns personal med formell och reell kompetens med förmåga att vårda 
personer i livets slutskede. 

 Ansvarar för att personalen på enheten har en grundläggande utbildning i vård av personer 
i livets slutskede. 

 Ansvarar för att lokala rutiner och arbetsinstruktioner finns med aktuella telefonnummer 
till läkare och sjuksköterskor. Rutin/uppgifter skall täcka hela dygnet. 

 Ansvarar för att det finns rutiner för avstämning för personalen efter ett dödsfall. 
MAS: 

 Ansvarar för att det finns aktuella riktlinjer kring vård vid livets slut. 
Läkare: 

 Läkarorganisationen ansvarar för att boendet har aktuella uppgifter och telefonnummer 
om vem som skall kontaktas i samband med dödsfall på enheten. 

 Läkaren skall om sjuksköterskan och/eller anhöriga/närstående önskar detta inom två 
timmar komma och konstatera dödsfallet. 

 Läkaren skall skriva dödsbevis och ansvarar för att remiss skrives om obduktion skall 
utföras eller om den avlidne haft en pacemaker som skall tas bort. 

 Om obduktion skall utföras ansvarar läkaren för transporten till obduktionsenhet. 

 Läkaren som skriver dödsbeviset ansvarar även för att dödsorsaksbeviset utfärdas. 
Sjuksköterska: 

 Om dödsfallet är väntat och den enskilde vårdas enligt vårdprogrammet LCP (Liverpool 
care Pathway) är sjuksköterskan ansvarig för att alla relevanta uppgifter finns införda i den 
aktuella LCP-journalen. 

 Ansvarar för att det finns dokumentation som säger hur och när kontakt skall tas med 
anhörig/närstående när den enskildes tillstånd allvarligt försämras eller att den avlider. 
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 Ansvarar för att kontakta läkare för konstaterande av dödsfall. Om anhöriga/närstående 
önskar träffa läkare skall sjuksköterska informera läkaren om detta. 

 Om det är ett väntat dödsfall kan läkare och sjuksköterska komma överens om vem som 
skall meddela anhörig/närstående om dödsfallet. Detta skall i så fall skrivas in i 
omvårdnadsjournalen. 

 I speciella fall kan sjuksköterskan efter skriftlig överenskommelse/instruktion från läkaren 
utifrån dennes instruktioner konstatera ett dödsfall. 

 Ansvarar för att den avlidne efter identifiering får ett identitetsband fäst på kroppen.  

 Ansvarar för att de anhöriga/närstående får det stöd och hjälp de kan behöva. Om den 
som avlidit har en annan religion än Svenska kyrkan skall hjälp utifrån den enskildes 
trosuppfattning erbjudas om möjlighet finns. 

 Sjuksköterskan skall också ge stöd och hjälp till omvårdnadspersonalen om detta behövs 
och kunna hjälpa till med att tvätta och göra i ordning den avlidna. 

 Sjuksköterskan skall efter godkännande av läkare beställa bårtransport. 

 Inom en månad efter dödsfallet skall sjuksköterskan rapportera dödsfallet till Palliativa 
registret. 

Omvårdnadspersonal: 

 Om ett dödsfall inträffar på enhet där sjuksköterska inte finns på plats hela tiden skall 
omvårdnadspersonalen kontakta sjuksköterska på telefon och följa de instruktioner 
han/hon ger. 
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12. 2 Rutin för Beställning av transport till bårhus 
 
 

Referensdokument 
12.1 A Omhändertagande av svårt sjuka och döende http://www.sundbyberg.se/stod-
omsorg/halso-och-sjukvard/riktlinjer-och-rutiner-for-halso--och-sjukvard   

 
 

 

http://www.lcp.nu/
http://www.sundbyberg.se/stod-omsorg/halso-och-sjukvard/riktlinjer-och-rutiner-for-halso--och-sjukvard
http://www.sundbyberg.se/stod-omsorg/halso-och-sjukvard/riktlinjer-och-rutiner-for-halso--och-sjukvard

