
 

 

VÅRDRUTIN Sida: 1(11) 

 

 

    

Godkänt: 2020-03-19 Ver.nr: 6.0 

Giltigt t.o.m: 2022-03-19 Dnr:  
 

 

 

 

 

Upprättat av: Hemberg Torbjörn /Barn- och ungdomsmedicin Dalarna /Falun 

Godkänt av: Erensjö Peter /Barn- och ungdomsmedicin Dalarna /Falun 

För verksamhet: Barn- och ungdomsmedicin Dalarna 

Dokumentsamling: Vårddokument Barn- och ungdomsmedicin Dalarna 

Dödsfall - oväntat 

 

 Dessa riktlinjer handlar om när ett barn/ungdom <18 år dör oväntat.  
o De kan i tillämpbara delar också användas vid dödsfall till följd av känd 

svår sjukdom. Se då även PM från respektive avdelning: 
 Neonatalavdelningen  

Dödsfall - omhändertagande av barn och familj 
 Avd 34 

Dödsfall - väntade dödsfall efter neonatalperioden 

 

INNEHÅLL 

 

1. PREHOSPITALT    s. 2 

2. OMEDELBARA ÅTGÄRDER   s. 2 

3. DIAGNOSTIK AV DÖDSORSAKEN – PÅ AKUTEN s. 3 

Anamnes 

Status 

Provtagning och röntgen 

4. FÖRSTA OMHÄNDERTAGANDET AV ANHÖRIGA s. 7 

5. POLIS OCH RÄTTSMEDICIN   s. 7 

6. FORMALIA    s. 8 

7. MASSMEDIA    s. 9 

8. FORTSATT OMHÄNDERTAGANDE AV ANHÖRIGA,  

    ÖVRIGT EFTERARBETE   s. 9 

Referenser     s.11 

http://intra.ltdalarna.se/_layouts/LD.Dokumenthantering.Search/DocumentRouter.aspx?LDDokumentID=CZFCFK5UMKT6-82682495-7
http://intra.ltdalarna.se/_layouts/LD.Dokumenthantering.Search/DocumentRouter.aspx?LDDokumentID=CZFCFK5UMKT6-82682495-496


Dödsfall - oväntat Vårdrutin 
 

Sida: 2(11) 
2020-03-19 

 

 

1. PREHOSPITALT 
 

 Ambulansens riktlinje är att alltid fullfölja startad HLR ända fram till Akuten. 

 Om ett barn däremot påträffas avlidet utanför sjukhus och HLR ej påbörjas, 
ansvarar jourhavande distriktsläkare för att konstatera dödsfallet på plats, ta 
ställning till polisanmälan, och se till att anhöriga underrättas.  

o Grundrutinen, om Polisen ej beslutar direkt till bårhus, är att kroppen sedan 
förs till Akuten i Falun för fortsatt handläggning av Barn- och 
Ungdomsmedicin Dalarna, enligt detta PM.  

 I det enskilda fallet kan dock i samråd avsteg från den rutinen göras, 
tex vid litet utredningsbehov för sjukvården, stort geografiskt 
avstånd, och om aktuell sjukvårdsinrättning är trygg med att sköta 
den fortsatta handläggningen, inkl samtalsuppföljning för anhöriga. 
Exempel: 

 Drunkningsolycka i norra Dalarna kan handläggas lokalt 

 Funnen död i sängen, oklart varför, bör handläggas av BUM i Falun 

 

 

2. OMEDELBARA ÅTGÄRDER 
 

 Fortsätt alltid HLR på Akuten om sådan pågått i ambulansen. Bilda dig först en 
klar uppfattning om förloppet innan beslut om avbrytande tas. 

 

 Konstatera dödsfallet och tidpunkten 
o Samtliga s k indirekta tecken ska vara uppfyllda 

 ingen palpabel puls 
 inga hörbara hjärtljud vid auskultation 
 ingen spontanandning 
 ljusstela, oftast vida, pupiller 

o Likfläckar tidigast på ytteröron efter ca 30 min  
o Likstelhet tidigast i käkarna efter 30-60 min 
o Hypotermi och intoxikation utgör risker för felbedömning 

 komplettering ska i båda dessa fall ske med EKG-registrering 
 vid hypotermi krävs central kroppstemperatur på minst 33 grader, 

om sådan kan uppnås, för att dödsfallet ska kunna fastställas 
 

 Avlägsna HLR-utrustning från kroppen, och låt anhöriga hålla om sitt barn. 
o Någon i personalen avdelas att stanna med föräldrarna och det avlidna 

barnet.  
 Vid oklara dödsfall där brott inte kan uteslutas, ska anhöriga 

aldrig lämnas ensamma med det avlidna barnet, innan Polisen 
givit klartecken till det. 

 

 Kalla Sjukhuskyrkan, beredskap dygnet om, nås via växeln. 
 

 Kontakta Polisen via Regionledningscentralen i Bergslagen Dalarna,  
tel 010-569 21 97. Se vidare kap 5. 
 

 Ta hjälp av Polisen om anhöriga ännu ej kunnat underrättas. 
o Polisen kan vid behov kontakta företrädare för hemförsamlingen, för hjälp 

att lämna dödsbudet. Sjukhuskyrkan kan bistå för denna kontakt. 
 

 Överväg vävnadsdonation enligt vårdrutin Vävnadsdonation 
 

http://intra.ltdalarna.se/_layouts/LD.Dokumenthantering.Search/DocumentRouter.aspx?LDDokumentID=CZFCFK5UMKT6-82682495-542
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3. DIAGNOSTIK AV DÖDSORSAKEN – PÅ AKUTEN 
 

 Anamnes, status och provtagning på Akuten kan ha avgörande betydelse för den 
senare rättsmedicinska undersökningens möjlighet att fastställa dödsorsaken. 

o Vi i sjukvården är mest vana att utreda sjukdom som orsak bakom ett 
förlopp, och ska tänka att vi har huvudansvar för detta. 

o En noggrann journal utgör ett viktigt instrument för Rättsmedicin och Polis. 
 

 Några minnesstolpar till hjälp att strukturera utredningen: 
o Infektion – vanligaste orsaken till plötslig oväntad död hos spädbarn  

 infektionsanamnes sista tiden i livet?  
 säkra mikrobiell diagnostik 

o Plötslig hjärtdöd 
 anamnes av malign kardiell arytmi?  
 sådan hereditet? 
 vilken typ av rytm visade ambulansens defibrillator?  
 säkra genetiskt prov 

o Neurologisk sjukdom 
 tidigare misstänkta neurologiska symptom?  
 säkra genetiskt prov 

o Metabol sjukdom 
 misstänkt metabol anamnes? 
 misstänkt hereditet? 
 släktskap mellan föräldrarna? 
 säkra metabola och genetiska prover 

o Genetik 
 sjukdom som kan fastställas genetiskt?  
 kan förutom klar diagnos också ha stor betydelse för möjlighet till 

anlagsbärartest för släktingar, samt till fosterdiagnostik i händelse av 
ny graviditet 

 säkra genetiskt prov 
o Död orsakad av yttre påverkan 

 rättsmedicinsk utredning 
o SIDS är alltid en uteslutningsdiagnos 

 

 Arbetet slutförs på Akuten. 
 

 Socialstyrelsens tabeller nedan är hämtade ur de nationella rekommendationerna 
för sjukvården vid plötslig oväntad död hos spädbarn. 

o De kan utgöra ett stöd för arbetet och vi bör följa dem i relevanta fall. 
o Tänk på att vissa av anamnesfrågorna har till syfte att öka kunskaperna om 

SIDS för framtida prevention, och kan verka skuldbeläggande för anhöriga. 
Vissa av frågorna bör med fördel sparas till senare återbesök. 

 

Anamnes 

 

 Efterfråga noga barnets bakgrund och förloppet kring döden. 
o Hur mådde barnet senaste dagarna och timmarna 
o Alla relevanta yttre omständigheter 
o Tidigare och nuvarande sjukdomar  
o Medicinering. Överkänslighet 
o Hereditet inkl oklara dödsfall. Sociala förhållanden  
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SOCIALSTYRELSENS CHECKLISTA VID PLÖTSLIG OVÄNTAD DÖD HOS SPÄDBARN: 

Anamnesuppgifter 

1.Barnets tidigare hälsa? 8.Beskriv barnets sovmiljö  

(t ex kudde, täcke, gosedjur, 

 babynest, husdjur).  

15.Har den som vårdade  

barnet under timmarna  

närmast före dödsfallet  

använt alkohol, läkemedel  

eller droger? 

2.Barnets hälsa de sista 

 dygnen? 

9.Sov barnet i annan miljö än 

 den egna sängen (t ex soffa, 

 bilbarnstol, vagn)? 

16.Använde barnet napp vid  

sista sovtillfället? 

3.Beskriv platsen där barnet  

påträffades livlöst.  

10.Var ansiktet fritt?  17.Var barnet vaccinerat? 

4.Tidpunkt när barnet  

påträffades livlöst? 

11.Hade barnet fria  

andningsvägar?  

18.Var barnet fullgånget eller 

 för tidigt fött? 

5.Hur lades barnet när det 

 skulle sova (rygg, sida eller  

mage)? 

12.Moderns  

nikotinanvändning under 

 graviditeten? 

19.Tvilling? 

6.Hur låg barnet när det  

påträffades livlöst (rygg, sida  

eller mage)? 

13.Bröstmjölksuppfödning?  

Om ja, komplettera med  

uppgifter om nikotin, alkohol, 

 läkemedel och droger. 

 

7.Sov barnet i egen säng  

eller delade det säng med 

 annan person när det 

 påträffades livlöst? 

14.Har personer rökt  

regelbundet i barnets 

 närmiljö? 

 

 

 

 

 

 

Status 

 

 Genomför status där alla positiva fynd noggrant dokumenteras.  
o Använd med fördel fotodokumentation. 

 

 

SOCIALSTYRELSENS CHECKLISTA VID PLÖTSLIG OVÄNTAD DÖD HOS SPÄDBARN: 

Statusuppgifter 

1.Tecken på omsorgssvikt? 5.Likfläckars och understödsfläckars (bleka  

områdens) placering på kroppen (särskilt  

fokus runt näsa/mun)? 

2.Skador (blåmärken, andra skador)?  6.Likstelhet (slappt eller stelt)? 

3.Sjukliga hudförändringar och avvikelser  

(t ex utslag, svullnader, petekier)? 

7.Rektal temperatur?  

4.Yttre missbildningar? 8.Vikt och längd?  

 

  



Dödsfall - oväntat Vårdrutin 
 

Sida: 5(11) 
2020-03-19 

 

 

Provtagning och röntgen 

 

 Våra provtagningar förstör inte möjligheten till senare rättsmedicinsk diagnostik, 
även hjärtstick går bra.  

o Det är viktigt för Rättsmedicin att vi beskriver i journalen vad som gjorts; 
man kan sätta plåster för att markera insticksställen. 

 Tidsfaktorn påverkar olika analyser. 
o Om du är osäker, ta hellre provet än låt bli; svaret måste tolkas utefter 

omständigheterna. 
 Ange i remisserna hur lång tid postmortalt respektive prov tagits. 

o Den mikrobiologiska diagnostiken grumlas snabbt när tiden går 
postmortalt, även de metabola proverna.  

o Toxikologisk diagnostik görs av Rättsmedicin, och här är tidsfaktorn inte 
heller lika avgörande.  

o Om genetiskt material är viktigt, men ej kunnat säkras på Akuten med 
blodprov EDTA-rör och/eller fibroblastodling, specificera till Rättsmedicin 
att vävnadsprov från lunga önskas för detta ändamål. 

o Kroppen ska föras till Rättsmedicin Uppsala inom 24(-48) h.  
 Om långhelg väntar kan det därför vara extra viktigt att nödvändig 

utredning säkras redan här i Falun. 

 Diskutera utredningsfrågor vb med jourhavande rättsmedicinare i Uppsala, tel 
010-4834777. 

 

 Överväg i relevanta fall: Vid vävnadsdonation tag även serologi enl PM 
 

 Blod vb via v.femoralis eller hjärtstick 
o Blodstatus, p-glukos, CRP; om direkt postmortalt 
o Odling 
o Plasmarör 

 Virusdiagnostik-PCR till UAS 
 remiss: 

https://www.akademiska.se/contentassets/252890d3a9634ae5832b0b83c3638e54/mikrobiol
ogi-2.pdf 

o Minst 1 ml i EDTA-rör 
 bör tas inom någon timme postmortalt 
 förvaras i kylskåp om ej skickas samma dag 
 till Klinisk Genetik UAS 

 remiss: 
https://www.akademiska.se/contentassets/252890d3a9634ae5832b0b83c3638e54/remiss_
molekylargenetisk_-diagnostik_1374.pdf 
  

 remisstext: ”DNA-extraktion och arkivering för ev framtida 
analys. Avliden pat” 

 för punktmutation, helexomsekvensering, arrayCGH 
o Minst 2-3 ml Heparinblod 

 centrifugeras till minst 1 ml heparinplasma, fryst till CMMS 
 remiss: https://www.karolinska.se/globalassets/global/1-teman-och-funktioner/funktion-

kul/kul-gemensamma/kul-lankblock-remisser-for--utskrift/remiss_metabolutredning1806.pdf  

 för aminosyror, karnitin, acylkarnitiner 
o PKU-prov på filterpapper 

 PKU-pappersremiss från Neonatalavdelningen 
 till CMMS, remisstext: ”metabol utredning avliden pat” 
 för kompletterande diagnostik av ett flertal metabola sjukdomar, 

viss DNA-diagnostik 
o Tryptas 

 för anafylaxi, astma 

https://www.akademiska.se/contentassets/252890d3a9634ae5832b0b83c3638e54/mikrobiologi-2.pdf
https://www.akademiska.se/contentassets/252890d3a9634ae5832b0b83c3638e54/mikrobiologi-2.pdf
https://www.akademiska.se/contentassets/252890d3a9634ae5832b0b83c3638e54/remiss_molekylargenetisk_-diagnostik_1374.pdf
https://www.akademiska.se/contentassets/252890d3a9634ae5832b0b83c3638e54/remiss_molekylargenetisk_-diagnostik_1374.pdf
https://www.karolinska.se/globalassets/global/1-teman-och-funktioner/funktion-kul/kul-gemensamma/kul-lankblock-remisser-for--utskrift/remiss_metabolutredning1806.pdf
https://www.karolinska.se/globalassets/global/1-teman-och-funktioner/funktion-kul/kul-gemensamma/kul-lankblock-remisser-for--utskrift/remiss_metabolutredning1806.pdf
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 Urin via kateter eller blåspunktion 
o Odling 
o Minst 2 ml utan tillsats 

 fryst till CMMS, samma remiss som heparinblod 
 för organiska syror, aminosyror, orotsyra 

o Överbliven urin ska skickas med kroppen (därmed kyld) till Rättsmedicin 

 NPH 
o Luftvägsblock inkl RS, pertussis 

 till Sahlgrenska  
 remiss: http://sahlgrenska-klinkem-analyser.vgregion.se/KMIKAP0137.pdf 

  

 LP aspirera om det inte passivt rinner tillräckligt  
o Celler, protein, glukos, laktat; om direkt postmortalt 
o Odling 
o Virusdiagnostik-PCR, till UAS, samma remiss som virusdiagnostik i blod  
o Extrarör fryses 

 Feces 
o Virusdiagnostik-PCR, till UAS, samma remiss som virusdiagnostik i blod 

 Hudbiopsi 
o kan tas upp till tre dagar postmortalt 

 därför ffa motiverat om EDTA-rör ej kan erhållas för DNA-
diagnostik, eller för lång tid gått postmortalt för det; samt vid 
metabol misstanke 

o steriltvätta noggrant överarmens insida, låt dunsta, nyp upp en hudflik 
med en rak pincett, skär av en ca 8 mm lång, 3 mm bred bit 

o till rör med steril koksaltlösning, kylskåp eller rumstemp, fryses ej 
o till Klinisk Genetik, UAS, samma remiss som EDTA-blod 
o för fibroblastodling 

 DNA-diagnostik; enzymdiagnostik (vidarebefordras då till CMMS) 

 Muskelbiopsi 
o kan tas upp till några timmar postmortalt 
o steriltvätta noggrant, låt dunsta, tag 1 g muskelvävnad från tex m. tibialis 

anterior, fryses så fort som möjligt till -70 
o till CMMS, samma remiss som heparinblod 
o för mitokondriell diagnostik 

 Datortomografi  
o helst inom 24h 

 samråd med Rättsmedicin om tidsfaktorn kan kräva att DT görs i 
Falun (undantagsvis) 

o helkropp inkl hjärna; diskutera val av remiss med röntgenpersonal 
o görs rutinmässigt i Uppsala före den rättsmedicinska obduktionen på 

oväntade dödsfall hos spädbarn, och ibland på andra fall 
o för hjärnblödning, frakturer, andra inre skador 

 

 

SOCIALSTYRELSENS CHECKLISTA VID PLÖTSLIG OVÄNTAD DÖD HOS SPÄDBARN: 

Provtagningar och undersökningar 

1.Hjärtpunktion (för infektionsdiagnostik  

och odling samt för utredning av metabola 

 sjukdomar). 

4.Provtagning från svalg och nasofarynx för 

infektionsdiagnostik (virus och bakterier).  

2.Lumbalpunktion för infektionsdiagnostik  

(virus och bakterier).  

5.Provtagning från rektum eller feces för 

infektionsdiagnos (virus). 

3.Blåspunktion för infektionsdiagnostik. 6.Datortomografiundersökning  

helkropp (inklusive hjärna). 

 

http://sahlgrenska-klinkem-analyser.vgregion.se/KMIKAP0137.pdf
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4. FÖRSTA OMHÄNDERTAGANDET AV ANHÖRIGA 
 

 Efter din undersökning och provtagning, och i samråd med Polisen, görs kroppen 
i ordning. 

o Använd Stilla rummet där anhöriga ges möjlighet att vara hos sitt barn så 
länge de önskar. 

 

 Akuten eller Sjukhuskyrkan kan vid behov akut söka företrädare för andra 
religioner. 

o På Akuten finns telefonnummer till aktuella trosföreträdare i Dalarna. 
 

 I den sorg där ingen tröst finns, utgör du hoppet som orkar vara kvar i rummet. 

 Tänk på ”4H” 
o Håll tyst, Håll om, Häll i, Håll ut 

 

 Hjälp anhöriga att efter önskemål säkra minnen. 
o Foto, hårlock, hand- och fotavtryck (Neonatalavdelningen kan bistå) 

 

 Skapa struktur i kaoset. Ge efterhand konkret och tydlig information om: 
(se vidare under respektive rubrik nedan) 

o vad du kan veta och vad du kan utesluta så här långt  
o att kontakt med Polisen är rutin 
o vad som händer med kroppen och hur anhöriga kan få se kroppen igen 
o vilken av nästföljande dagar du kommer att ringa 
o att du sjukskriver föräldrarna och att kurator från BUM kommer att ringa 

 

 Sjukhuskyrkan arbetar efter modellen ”Psykologisk första hjälpen”, som bla 
betonar vikten av att 

o samla det närmsta nätverket akut 
o stärka den sörjandes egenförmåga; hjälp till självhjälp 
o Man försöker alltid möta upp anhörigas vanliga fråga när de senare skall 

lämna Akuten: ”vad händer nu?”. 
 

 

5. POLIS OCH RÄTTSMEDICIN 
 

 Följande typer av dödsfall (misstanke om) skall alltid polisanmälas: 
o Oklar dödsorsak 
o Olycksfall 
o Annans vållande till döden 
o Självmord 
o Missbruk 
o Framskriden förruttnelse 
o Oklar identitet 
o Pågående Lex Maria-ärende / Misstanke om felbehandling inom 

sjukvården  
 

 Om ett barn med känd svår sjukdom dör utanför sjukhus, är det en 
bedömningsfråga för barnbakjouren att avgöra huruvida polisanmälan bör göras. 

o Samråd med Polisen i oklara fall 
o Överväg annars klinisk obduktion 
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 Oklara dödsfall skall således akut anmälas till Polisen, som i regel kommer till 
Akuten. 

o Ring Regionledningscentralen i Bergslagen Dalarna, tel 010-569 21 97 
o Redogör noggrant för dina anamnes- och statusuppgifter, och din 

bedömning 
o Påminn Polisen att om möjligt komma civilklädd till Akuten 
o Dödsbeviset lämnas direkt till Polisen 
o Förundersökningsledaren avgör, och är den som begär, om rättsmedicinsk 

undersökning skall utföras 
o Informera föräldrarna om att polisutredning är rutin vid alla oväntade 

dödsfall 
 

 Jourhavande rättsmedicinare i Uppsala nås på tel 010-4834777. 
 

 

6. FORMALIA 
 

 Upprätta noggrann journal 
o Polisen ska formellt begära journalkopia att vidareförmedla till Rättsmedicin 

för den rättsmedicinska utredningen. 
 för att skynda på processen, skicka dock journalkopia snarast och 

direkt till Rättsmedicin, så snart du vet att det blir en rättsmedicinsk 
undersökning. Ev fotografier medskickas på USB. 

 Skriv dock ingen egen formell remiss till Rättsmedicin. 
o Diagnoskod i journalanteckningen blir förslagsvis R96.1 (Död inom 24 timmar 

efter symtomdebut som ej kan förklaras på annat sätt). 
 

 Dödsbevis skrivs i TC (TC/Nytt/Blanketter och formulär/Samtliga blanketter och 

formulär/Socialstyrelsen), signeras, skrivs ut och undertecknas, och lämnas till Polisen.  
o Om detta ej kan ske, skickas dödsbeviset istället per post till: 

 Polismyndigheten, Utredningsavdelningen Falun  
BOX 739, 791 29  FALUN 

o Polisen ansvarar för att dödsbeviset skickas till Skatteverket. 
o Vid oklar identitet utfärdas dödsbeviset av rättsmedicinaren när identiteten 

är fastställd.  
 

 Bårhusmeddelande ifylles i TC (TC/Nytt/Blanketter och formulär/Samtliga blanketter och 

formulär/Övriga), printas ut, undertecknas, och medföljer kroppen till Patologen.  
 

 Dödsorsaksintyget utfärdas av rättsmedicinaren vid rättsmedicinska utredningar. 
o Vid dödsfall förklarad av sjukdom, övervägs klinisk obduktion. 

 Remiss för klinisk obduktion skrivs i TC (TC/Nytt/Blanketter och 

formulär/Samtliga blanketter och formulär/Avd för klin patologi/cytologi). 
 

 Anmälan enligt Lex Maria bör göras i händelse av suicid efter kontakt med 
vården för undersökning och behandling. 
 

 Alla fall av HLR skall registreras i Hjärt-lungräddningsregistret, ett nationellt 
kvalitetsregister från HLR-rådet. 

o HLR som startat utanför sjukhus registreras av Ambulansen  
o HLR som startat på sjukhus skall registreras av sjukhuset  

 påminn att så sker; prata med sjuksköterska på Akuten 
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7. MASSMEDIA 
 

 Om massmedia kontaktar Akuten är rutinen att Akutens ”larmsköterska” lämnar 
en pressbulletin efter avstämning med ansvarig läkare. 

o Förutsätter att anhöriga informerats om dödsfallet 
o Vid behov kan Landstingets pressjour hjälpa till, nås dygnet om  

på 070-2987555, alt via växeln 

 

 

8. FORTSATT OMHÄNDERTAGANDE AV ANHÖRIGA,  
ÖVRIGT EFTERARBETE 

 

 Meddela till anhöriga någon av nästkommande dagar då du själv ringer upp 
o se till att aktuellt telefonnummer finns i journalen 

 ge även telefonnummer till barnmottagningen Falun: 010-2490050 
o boka därefter återbesök för fortsatta samtal, gärna tillsammans med 

kurator 
 genomgång av förloppet, återkoppling av dödsorsaksutredningen 

 

 Sjukskriv båda föräldrar i 4 veckor med diagnos ”akut krisreaktion F 43.0”. 
(TC/Nytt/Intyg via Webcert/Läkarintyg för sjukpenning (FK 7804); kortinloggning i TC krävs) 

o Förälderns arbetsuppgifter måste efterhöras. 
o När diagnoskoden anges dyker ett stöd för den försäkringsmedicinska 

bedömningen upp till höger. 
o Intyget kan skickas elektroniskt dels till ”Mina intyg” (dvs förälderns Mina 

vårdkontakter) och dels till FK. Alt dikteras intyget. 
o Skriv remisser på båda föräldrar till distriktsläkaren/förälderns egen 

läkarkontakt, så att de inte själva måste ta initiativet till kontakt. Informera 
om att remisserna skrivs. 

o Berätta att ev fortsatt sjukskrivning sker genom distriktsläkaren/förälderns 
egen läkarkontakt, för bra bedömning och uppföljning av förälderns egna 
medicinska behov. 

 Koppla in vår kurator så snart som möjligt, som ringer föräldrarna inom några 
dagar för hjälp med Försäkringskassan mm, och för ev samtalsstöd. 

o Vid dödsfall utbetalas tillfällig föräldrapenning under 10 dagar (”sorgedagar”) till bägge 
föräldrar; läkarintyg behövs ej, men ansökan måste göras.  

 Om barnet avlidit inom 30 dagar efter födelsen får modern föräldrapenning fram  
t o m 30 dagar efter födelsen, och därtill de 10 sorgedagarna.  

 Fadern behåller då sina 10 s k ”pappadagar”, och därtill de 10 sorgedagarna.  
 Eftersom föräldrapenning är inkomstbaserat har dock inte alla rätt till detta, varför 

sjukskrivning enl ovan förordas som första åtgärd. 
 

 I det enskilda fallet bestäms om fortsatt samtalsstöd bäst sker med vår kurator, 
Sjukhuskyrkan, eller på hemorten. 

o Glöm inte ev syskon 
o Tipsa om stödorganisationer, tex www.spadbarnsfonden.se 

 

 Om anhöriga önskar, kan kurator eller Sjukhuskyrkan hjälpa till att 
o kontakta BVC/förskola/skola 
o förmedla kontakt med hemförsamling, inkl andra samfund och religioner 

  

http://www.spadbarnsfonden.se/
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 För avbrytande av laktation om modern ammar: 
o Tabl Pravidel 2,5 mg, doseras 1x2 i 14 dagar (30 st). Förse modern med 

medicinen från sjukhusets förråd; i andra hand förskriv recept. 
 Ej till moder med tidigare svår psykiatrisk sjukdom; kan utlösa 

psykos. Samråd i dessa fall med gyn.jour. 
o Tidigare brukade man linda brösten, men detta är sällan nödvändigt. Man 

bör inte pumpa ur då det stimulerar mjölkproduktionen, däremot kan man 
duscha varmt för att få bort överskottet. 

 

 Anhöriga kan i regel få se kroppen på Bårhuset vid Patologen före och/eller efter 
den rättsmedicinska undersökningen i Uppsala.  

o Bårhuspersonalen tillfrågar alltid förundersökningsledaren att inga 
utredningsmässiga hinder föreligger för visning. 

o Sjukhuskyrkan kan finnas med vid visningen. 
o Anhöriga kan ringa Bårhuset i Falun på tel 023-492312 dagtid 

 om stort behov jourtid kan sjukvårdspersonal eller Sjukhuskyrkan 
söka jourhavande bårhuspersonal via växeln.  

o Kroppen kommer i normalfallet att föras till Rättsmedicin inom 24(-48) h.  
o Efter den rättsmedicinska undersökningen förs kroppen i regel åter direkt 

till hemorten.  
 Bårhuset i Falun kan hjälpa anhöriga med information om när 

kroppen är åter i Dalarna, för möjlighet till visning och kistläggning. 
Begravningsbyrån bistår då anhöriga. 

 Den rättsmedicinska undersökningen kan ta tid, varför anhöriga bör 
ges rådet att inte planera begravningsdatum, innan man fått 
information om när kroppen kan komma åter till hemorten. 

 

 Polisen är formell mottagare av resultatet av den rättsmedicinska utredningen.  
o Vi i sjukvården bör ändå i normalfallet vara huvudansvariga för att delge 

föräldrarna den fortlöpande informationen om resultatet av den 
rättsmedicinska utredningen.  

 I de fall förundersökning inletts är det förundersökningsledaren som 
avgör om, när och i vilken omfattning föräldrarna kan underrättas 
om dödsorsaken. 

 Rättsmedicin kontrollerar med Polisen vilken information som 
kan ges ut. 

o Ring Rättsmedicin efter några dagar för besked om makroobduktionen, för 
att kunna ge ett preliminärt besked till anhöriga, och senare igen när 
ytterligare analyssvar inkommit.  

 Samråd med rättsmedicinaren så att det är tydligt vem som ger 
informationen. 

 Telenummer Rättsmedicin Uppsala: 010-4834777. 
 

 Tänk på avlastande samtal för sjukvårdspersonalen efter svåra situationer. 
o Avdelningschefen på Akuten ansvarar för att sammankalla berörda. 
o Tänk på behovet av kollegialt stöd för både primär- och bakjouren. 

  



Dödsfall - oväntat Vårdrutin 
 

Sida: 11(11) 
2020-03-19 

 

 

Referenser 

 

Plötslig oväntad död hos spädbarn – Kunskapsstöd med nationella 

rekommendationer till hälso- och sjukvården 

Socialstyrelsen, 2016 

 

Kriterier för bestämmande av människans död 

Föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsen, 2005 

 

Rutin för fastställande av dödsfall. Landstinget Dalarna 2016 

 

Dödsfall. www.praktiskmedicin.se 

 

Akut Pediatrik. Sjunde upplagan. Liber 2010 

 

Plötslig död hos unga: Förslag till riktlinjer för postmortal genetisk analys  

Svensk förening för Medicinsk Genetik, 2016 

 

Akuta metabola sjukdomar, misstänkt metabol kris – BARN. Styrande lokalt 

instrument, Karolinska Universitetssjukhuset, 2017 

 

Vävnadsdonation. www.vavnad.se  

 

Hjärt-lungräddningsregistret. Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2017 

 

Modet att ingenting göra: när orden inte räcker till, Lars Björklund. Libris 2016 
 

 

http://www.praktiskmedicin.se/
http://www.vavnad.se/

