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       Omhändertagande och transport 
 

Omhändertagande av avliden http://www.vardhandboken.se/ 

 

Följ respektive verksamhets rutin vid dödsfall ex. vem som informerar närstående och 

erbjuder om de vill komma för att ta farväl.  

 

Information ges till närstående om att kommunen/regionen kan ombesörja transport till 

bårhus mot en avgift. Kommunen och regionen har olika avtal för transport av avliden till 

bårhus. Om de anhöriga/närstående själva kontaktar annan begravningsbyrå för transporten 

tar dödsboet över kostnadsansvaret. 

 

Särskilt boende 

Kommunen har ansvaret för omhändertagande av avlidna i särskilt boende och tills den 

avlidna transporteras till bårhus. Linköpings kommun har avtal med begravningsföreningen 

Fonus Öst för transport från särskilt boende till bårhus.  

 

Personal beställer transport via Fonus tel. 013-12 47 04. 

 

Personal ska skriva på en kvittens att Fonus har hämtat den avlidne och vart de fört denne.  

Har personen smycken på sig ska det kvitteras.  

 

Transporttider 

Personer i särskilt boende bor oftast ensam i sin bostad och kan i regel transporteras under 

dagtid dvs. den avlidne är kvar i sin bostad under natten. Om transporten av särskilda skäl 

inte kan vänta ska den ske inom tre timmar.  

 

Avgift  

Avgift som kommunen tar ut för transporten faktureras dödsboet månaden efter dödsfallet. 

  

Ordinärt boende 

Regionen har ansvaret för omhändertagande och transport av avlidna i ordinärt boende. 

Hemsjukvården bistår regionen i omhändertagandet för de patienter som är anslutna till 

kommunens hemsjukvård. 

 

Regionen har avtal med begravningsbyrån Westergrens för transport från ordinärt boende. 
 

Personal beställer transport via Westergrens begravningsbyrå på tel. 013-24 48 66 

 

Transporttider 

För transport av avlidna i ordinärt boende bedöms transporten utifrån situationen. Vid behov av 

akut transport ska den ske inom två timmar.  

 

Avgift  

Region Östergötland fakturerar dödsboet den av regionen beslutad egenavgift.  

http://www.linkoping.se/
http://www.vardhandboken.se/Sok-pa-Vardhandboken/?quicksearchquery=d%25c3%25b6dsfall%2bomh%25c3%25a4ndertagande

