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Rutiner vid dödsfall covid-19

Rekommenderad skyddsutrustning

Om risk för aerosolbildning föreligger, tex extubering, används andningsmask FFP2 eller 
FFP3.

För övrig skyddsutrustning se rutin här

Hantering av patient

En gul "Smitta-lapp" art.nr 9304 (som provrör märks med) ska klistras på tå-lappen. Om 
bisättningssäck används ska även den smittmärkas

 Vårdpersonal ska uppmana närstående att snarast kontakta den 
begravningsentrepenör de väljer.

Generellt gäller följande för in-/ och utfarter:
 Låt ”blodiga” infarter sitta kvar t.ex. pvk, cvk samt drän, där man misstänker läckage 

av kroppsvätska. Stomipåse ska sitta kvar, men ska vara tömd. 
 Drän där misstanke om läckage finns bör lämnas kvar.
 Urin- KAD med urinpåse ska tas bort.

En bedömning bör alltid göras innan något tas bort, med tanke på risk för läckage av 
kroppsvätska. 
De som utför eventuella förberedelser av kroppen inför begravningen, exempelvis 
hygieniska eller religiösa, använder lämplig personlig skyddsutrustning enligt ovan. 

Vid hantering av den avlidnas kropp används personlig skyddsutrustning i enlighet med rutin 
och anpassat till den typ av kontakt som sker med kroppen. Var särskilt uppmärksam på 
arbetsmoment som kan innebära stänk av kroppsvätskor. 

Vid läckage av kroppsvätskor ska den avlidne placeras i bisättningssäck som märks med 
den avlidnes identitet, smitta-lapp och bifogad bårhusremiss. 
En försluten bisättningssäck ska inte öppnas igen förutom i vissa fall på patologen.

Implantat
 OBS!  Kontrollera om den avlidne har implantat. För inneliggande avlidna ska implantaten 
tas bort på patologen. Remiss ”Extraherande av pacemaker” ska skickas med. 
Remissen finns i blankettbiblioteket i Cosmic, där även obduktionsremissen finns. 

Vid dödsfall i hemmet eller på boenden tar läkare bort Pacemaker enligt rutin i Centuri, 
42113, Implantat post mortem.  ICD tas bort på patologen remiss ska skickas med, 
samma remiss som ovan. Telefonkontakt med hjärtmottagningen på 063–155052 bör tas, 
detta då ICD`n kan vara avaktiverad sedan tidigare. 

Transport

https://centuri/RegNo/56060
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=42113
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Den avlidne transporteras enligt lokal rutin i Centuri, 56535. En bårhusremiss ska alltid fyllas 
i och skickas med, om den avlidne ska till patologen, Östersunds Sjukhus. Remissen 
återfinns i blankettbiblioteket i Cosmic.

Anhöriga
Anhöriga som på plats vill ta ett personligt avsked av den avlidna informeras om vilka rutiner 
som gäller och också om de behöver använda personlig skyddsutrustning. 

För övrig information 

Folkhälsomyndigheten, Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19 
 

http://centuri.jll.se/ViewItem.aspx?regno=56535
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/rekommendationer-for-hantering-av-avliden-med-bekraftad-covid-19/

