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 Ambulanstransporter 
En grundregel för ambulansen är att de skall köra levande/sjuka och inte avlidna. 
Undantag är om en död påträffas ute på allmän plats, när polis beordrar och barn under 
15 år, då tar ambulansen med den döde till akuten om det inte finns misstanke om brott. 
 

 Transport inom Avesta lasarett 
Det är sällan bråttom att transportera den avlidne till bårhusets kylrum. Utgångspunkter 
för transport av avliden från avdelning eller akutmottagning till bårhuset är: 

 Den avlidne skall ligga kvar på avdelning eller akutmottagning så att de 
närstående som önskar ta avsked i första hand kan göra det där 

 Den avlidne skall transporteras i sjukhussäng till bårhuset 

 Den avlidne skall i första hand transporteras av en avdelningspersonal 
tillsammans med person från Landstingsservice, vardag som helgdag kl.7.30–
16.00. Hälso- och sjukvårdspersonalen skall, tillsammans med personal från 
Landstingsservice, komma överens om en gemensamt passande tid 

 Om den avlidne skall obduceras så skall den läkare som konstaterat dödsfallet ta 
ställning till hur länge den avlidne kan ligga kvar på avdelningen eller 
akutmottagningen  
o I princip skall inga transporter av avlidna ske nattetid  
o Vardagar kontaktas Landstingsservice  

 

 Transport från enskilt boende 
Läkaren som på plats konstaterar dödsfallet ansvarar för att kontakt tas med 
begravningsbyrå för transport till bårhus. 
 

 Transport från särskilt boende – Avesta 
Anhöriga ansvarar för att kontakta begravningsbyrå för transport.  
I de fall anhöriga inte vet vilken begravningsbyrå de ska anlita, kan personal kontakta 
den begravningsbyrå som kommunen har avtal med. De ombesörjer då transporten till 
bårhuset. 
 

 Transport från särskilt boende – Hedemora 
Anhöriga ansvarar för att kontakta begravningsbyrå för transport.  
I de fall anhöriga inte vet vilken begravningsbyrå de ska anlita, kan personal kontakta 
den begravningsbyrå som kommunen har avtal med. De ombesörjer då transporten till 
bårhuset. 
 
Beställning av transport och hämtning sker i första hand på vardagar mellan kl. 08.00-
17.00. Om det är tvunget kan beställning av transport och hämtning ske sön- och 
helgdagar kl. 08.00-17.00. 
 
När sjuksköterskan beställer transport eller ber baspersonalen beställa transport enligt 
avtal ansvarar sjuksköterskan för att det dokumenteras i journalen under sökordet 
”Avliden”. 
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