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Tilläggsrutin bårbilstransport vid dödsfall i hemmet 

Syfte 
Rutinens syfte är att beskriva i vilka fall och vem som bokar bårbilstransport vid dödsfall 
i hemmet samt hur dessa ska bokas av Region Kalmar län/hälsocentralen. Rutinen utgår 
från SKL:s cirkulär 2005:52 Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. 

Omfattning 
Rutinen gäller för hälsocentraler i Region Kalmar län. 

Ansvar 
Primärvårdsförvaltningen och Beställarfrågor, Planeringsenheten, ansvarar för att rutinen 
är uppdaterad. Läkare på hälsocentral som konstaterar dödsfall i hemmet ska följa rutinen 
som ett tillägg till lokala rutiner för konstaterande av dödsfall. 

Rutin 
Vid dödsfall i hemmet ska bårbilstransport bokas. Den som ansvarar för att 
bårbilstransport bokas är: 
• För patienter i ordinärt boende inskrivna i hemsjukvården ska en skriftlig

överenskommelse genom en samordnad individuell plan SIP finnas. Där ska tydligt
framgå om sjuksköterska i kommunen genom en klinisk undersökning ska ge underlag
för konstaterande av dödsfall. I dessa fall ser kommunen till att bårbilstransport
ombesörjs och ringer samtalet. Dock ska Region Kalmar läns upphandlade
leverantörer användas och fakturan ska gå till Region Kalmar län.

• Polisen ansvarar för bårbilstransport vid polisärenden. Exempel på polisärende:
o Identitet inte klarlagd
o Misstanke om skada, förgiftning, olycksfall, brott eller självmord
o Det föreligger sådana omständigheter att det kan misstänkas ha förekommit

fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården (Lex Maria 13§ 2
Obduktionslagen)

o Långt framskriden förruttnelse
o Om vapen finns hemma
o En missbrukare anträffas död
o Tveksamhet råder om naturlig dödsorsak t.ex. tidigare helt frisk

person, plötslig spädbarnsdöd
o Avliden person har legat utomhus längre tid

• Kommunen ansvarar för bårbilstransport vid dödsfall inom kommunens
särskilda boendeformer enligt lokal rutin. Till dessa räknas bland annat:

o LSS-boende
o Särskilt boende
o Servicelägenheter
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• Regionen/hälsocentralen/jourverksamheten är ansvariga för bårbilstransport vid
dödsfall i hemmet där polis eller kommun inte har ansvaret. Läkaren som
konstaterar dödsfallet är ansvarig att ringa och boka transporten.

• Regionen ansvarar även för samtliga fall som rör obduktion eller uttag av implantat,
även om den avlidne bor på ett kommunalt boende. I dessa fall ska regionens
upphandlade leverantörer användas.

Bokning 
Upphandlade bolag som bokning av bårbilstransport ska göras till är följande: 

• Kalmar 
Fonus Begravningsbyrå 0480-101 08

• Borgholm 
Klarahill Borgholms Begravningsbyrå AB 0485-101 73 

• Emmaboda 
Nybro Begravningsbyrå 0481-145 48

• Torsås
Fonus Begravningsbyrå 0480-101 08

• Nybro 
Fonus Begravningsbyrå 0481-126 27

• Mörbylånga 
Fonus Begravningsbyrå 0485-302 20

• Hultsfred 
Klarahill Hultsfreds Begravningsbyrå AB 0495-107 20 

• Högsby 
Fonus Begravningsbyrå Oskarshamn 0491-144 15

• Mönsterås 
Klassons Begravningsbyrå AB 0499-446 12

• Vimmerby kommun 
Klarahill Rundqvist Begravningsbyrå AB 0492-101 69 

• Oskarshamn 
Fonus Begravningsbyrå 0491-144 15 

• Västervik 
Fonus Öst (Peterssons Begravningsbyrå, Västerviks begravningsbyrå), 076-800 22 03 
(numret får ej ges ut till ex. anhöriga)
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Hämtningar utomläns
Utgångsorter Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro. Bokning av leverantör 
sker utifrån det ekonomiskt mest fördelaktiga totalpriset beroende på behov av utgångsort 
och avlämningsort.

03 (numret får ej ges ut till ex. anhöriga) 

Kostnaden för dödsboet vid val av ett upphandlat bolag är 1 500 kr. Det står dödsboet 
fritt att välja annan leverantör som inte är upphandlad, dock genererar det en högre 
kostnad. 

Observera att bårhusmeddelandet ska vara korrekt ifyllt. Alla rutor ska vara ifyllda då det 
är av stor vikt att det är angivet om obduktion ska ske eller om implantat ska tas bort 

Ändringshistorik 

Datum Ändring Utförd av 

20180614 Förtydligande: Läkaren som konstaterar dödsfall är ansvarig att 
ringa. 

Emma Allgren 

20180621 Förtydligande av när transporten faller under kommunens ansvar. Sanna Einarsson 

20180629 Korrigering av telefonnummer till Klassons Begravningsbyrå Emma Allgren 
20180704 Korrigering av telefonnummer till Mörbylånga Begravningsbyrå Emma Allgren 
20181212 Förtydligande vid överenskommelse mellan kommun och region Emma Allgren 
20190116 Förtydligande ansvar vid obduktion och uttag av implantat Emma Allgren 
20190320 Lagt till journummer till Mörbylånga Begravningsbyrå Emma Allgren 
20191030 Förtydligat att mobilnr till Västerviks begravningsbyrå ej ska spridas Emma Allgren 
20200409

20220930 

Ny upphandling Hultsfred, Högsby och Mönsterås 

Ny upphandling genomförts, uppdaterade aktörer och 
kontaktuppgifter

Caroline Richardsson 

Elin Wohlin
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