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Omhändertagande av brukare då han/hon avlidit
1. Syfte

Säkerställa ett praktiskt och respektfullt omhändertagande av avliden brukare.
2. Omfattning/avgränsning

Äldreomsorg
3. Målgrupp/berörda

Parter som är berörda av denna rutin är:
 Enhetschef
 Alla anställda inom aktuell verksamhet
 Legitimerad personal
4. Ansvar

Enhetschefen är ansvarig för att rutinen är känd och följs upp. Alla anställda i
verksamheten ansvarar för att ta del av rutinen och att den följs.
5. Genomförande

● När en brukare avlidit tar man kontakt med tjänstgörande sjuksköterska. Ange vem du
är, vem brukaren är och var han/hon bor.
● Inget förberedande arbete får förekomma innan dödsfallet konstaterats.
● Sjuksköterskan kontaktar anhöriga.
● Fråga om anhörig vill vara med och göra i ordning brukaren, om de vill vara ensamma
med den avlidne eller vill att personal finns med. Respektera den enskildes trosuppfattning.
● När dödsfallet konstaterats tvättas brukaren och kläs i samråd med anhörig i sina egna
kläder. Glöm inte: glasögon och tänder. Förstärk förband om det behövs, sätt på
inkontinensskydd. Legitimerad personal avlägsnar sond, kanyl, katetrar om inte annat
ordinerats.
● Rent underlakan och örngott. Brukaren ligger på rygg med kudde under huvudet och har
lakan eller pläd upp till bröstet. Händerna ligger utmed sidorna eller korslagda på bröstet
ovan lakanet. Tänk på ljus och blommor. Alltid i första hand brukarens egna sängkläder
och ljusstakar!

● Anhörig tar kontakt med begravningsbyrå och avtalar tid för transport.
● Innan begravningsbyrån kan hämta den avlidne ska denne vara id-märkt av legitimerad
personal. Dödsbeviset skrivs av läkare i efterhand.
● Sjuksköterska tar hand om narkotiska preparat efter samråd med anhöriga. Sjuksköterska
kan också ta hand om övriga mediciner i samförstånd med den avlidnes önskan och
anhörigas önskemål.
● Tänk på att respektera tystnaden vid dödsbädden.


Vid behov informera berörda enheter. Såsom natthemtjänst, kök, planerare, mm.
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