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Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna 
m.m. 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagens 1 § hör det till hälso- och sjukvård att ta 
hand om avlidna. Hälso- och sjukvårdens ansvar upphör när kroppen 
lämnats ut för att bisättas och begravas. Kommunerna ansvarar för att ta 
hand om dem som avlider i de särskilda boendeformerna. I vissa landsting 
har kommuner och landsting avtal om hemsjukvården som innebär att 
kommunen också har ansvaret för dem som avlider inom ramen för hem-
sjukvårdsansvaret. Landstingen ansvarar för motsvarande omhändertagande 
i övriga fall. 

Det hittillsvarande förhållandet att flertalet dödsfall äger rum på sjukhus har 
ändrats. Alltfler dödsfall sker numera i ordinärt boende. 

Vid uppförandet av nya bostäder avsedda för särskilt boende och ombygg-
nad av sjukhem, ålderdomshem etc. eftersträvar man att skapa mer hemlika 
miljöer för de boende. En konsekvens av detta kan bli att utrymmen för för-
varing av avlidna försvinner utan att några ersättningsutrymmen till-
kommer. Detta har ibland skapat problem. 

Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska kyrkans 
Pastoratsförbund har tillsammans med Socialstyrelsen, Sveriges Begrav-
ningsbyråers Förbund och Begravningsföreningen FONUS diskuterat det 
uppkomna läget. De tre förbunden har enats om bifogade underlag för 
rutiner för omhändertagande av de avlidna. Tillämpningen av rutinerna bör 
diskuteras lokalt mellan de berörda myndigheterna. Kommunförbundet vill 
särskilt framhålla vikten av att samråd sker i samband med planeringen av 
ny- och ombyggnationer så att tillräckliga förvaringsutrymmen för avlidna 
säkras. 
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Detta cirkulär utgör en komplettering till de tidigare utgivna cirkulären 
1993:21 och 1994:227. 

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till förbundsjurist Lena 
Sandström, tfn 08 - 772 44 34. 
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