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Omhändertagande av avliden med misstänkt eller konstaterad 
covid-19  

Rutin för omhändertagande av personer, med konstaterad eller misstänkt covid-19, som avlider på 
sjukhus, vårdinrättning inom kommunen, i hemmet eller på annan plats. 

 

Bakgrund 
Covid-19 orsakas av viruset SARS-CoV-2 och smittar som dropp- och kontaktsmitta genom att viruset 
kommer i kontakt med ögon, näsa och mun. Smittämnet är känsligt för vanliga rengöringsmedel, 
flytande tvål samt yt-och handdesinfektionsmedel som används i sjukvården. Evidensen är god för att 
basala hygienrutiner förebygger dropp- och kontaktsmitta. 

Den avlidne ska tas om hand på ett värdigt sätt och omhändertagandet ska anpassas till den avlidnes 
och de närståendes önskemål i den utsträckning som är möjlig under pågående pandemi.  

1. Smittrisk, skyddsutrustning och rutiner  
Risken för smitta från en avliden person bedöms som låg. Viss risk för kontaktsmitta kvarstår, 
direkt via kroppsvätskor från den avlidne eller via föremål som är nedsmutsade med 
kroppsvätskor. Detta påverkar riskbedömningen i olika faser av omhändertagandet och vad 
som är adekvat skyddsutrustning.  
Vid risk för stänk mot ansiktet av kroppsvätskor ska visir/skyddsglasögon samt munskydd 
klass II eller IIR användas. 
Om den avlidne patienten är smittfri från covid-19, skall man hantera den avlidne enligt 
ordinarie rutin. 

Hygienrutiner  
Vid arbete utan risk för stänk  

• Engåångsplåstföö rklåöde utån åö rm  
• Håndskår  
• Visir eller munskydd behöö vs ej 
• Hånddesinfektiön  

 
Vid arbete med risk för stänk av kroppsvätskor  

• Vid risk föö r stör måöngd föö rörening med kröppsvåö tskör kån låångåö rmåt föö rklåöde 
ånvåöndås 

• Håndskår  
• Visir/skyddsglåsöö gön såmt munskydd klåss II eller IIR  
• Hånddesinfektiön  

 
Tvätt, städ och avfall  

• Båsålå hygienrutiner öch ståödrutiner skå föö ljås i ållå möment 
• Engåångsplåstföö rklåöde utån åö rm  
• Håndskår 
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• Ytör söm åö r synligt föö rörenåde med kröppsvåö tskör skå desinfekterås  
• Skyddsutrustning kåsserås söm vånligt åvfåll. Vid kråftig nedsmutsning med 

kröppsvåö tskör söm t ex blöd, åvföö ring öch kråökning kåsserås skyddsutrustning i 
gul böx 

• Tvåö tt låö ggs i vånlig tvåö ttsåö ck. Om tvåö tten åö r kråftigt nedsmutsåd åv 
kröppsvåö tskör såå söm t ex blöd, åvföö ring öch kråökning skå den låö ggås i 
våttenlöö slig såö ck med gul yttersåö ck 

 
2. Omhändertagande av avliden vid sjukhus eller vårdinrättning inom kommunen 

med bekräftad covid-19  
Vid ömhåöndertågånde åv persön söm åvlidit påå  sjukhus eller våå rdinråö ttning inöm 
kömmunen skå båsålå hygienrutiner öch ördinårie rutiner tillåömpås.  
 
Avsked av avliden och religiösa ceremonier 

• Avsked åv åvliden kån ske påå  åvdelning eller båå rhus, möö jligheten föö r åvsked 
skiljer sig åå t i låönet, köntåktå lökålt båå rhus föö r mer införmåtiön. Aktuellå 
riktlinjer skå med ånledning åv risk föö r smittspridning föö ljås.  

• Vid åvsked införmerås nåö rståå ende ått efter vidröö ring åv den åvlidne skå 
nöggrånn hånddesinfektiön ske.  

• Hånddesinfektiön öch munskydd finns tillgåöngligt vid åvsked.  
• Tvågning kån ske med tvåö ttservetter i Kårlskögå öch Lindesberg . Om nåågöt 

möment kån innebåö rå risk föö r ståönk eller köntåkt med kröppsvåö tskör skå 
nåö rståå ende ånvåöndå ådekvåt skyddsutrustning. Det åö r föö r nåö rvårånde inte 
möö jligt ått erbjudå tvågning åv åvliden vid USOÖ , OÖ rebrö. 

• Nåö rståå ende till den åvlidne böö r införmerås snåråst efter döö dsfållet öm ått 
skyndsåmt köntåktå begråvningsbyråå  föö r ömhåöndertågånde åv åvliden föö r ått 
minimerå risken föö r öö verbelåö ggning påå  båå rhuset.  

 
Kroppen förbereds inne på vårdrummet för transport   

• Båsålå hygienrutiner skå föö ljås vid åll köntåkt med den åvlidne påtienten.  

• Den åvlidne måö rks med id-bånd runt vristen. Observerå ått det skå fåö stås påå  
övånsidån åv vristen såå  ått nåmn öch persönnummer kån låö sås utån ått båndet 
behöö ver vridås. Inföö r trånspört vidåre till kylrum eller båå rhus tåö cks den åvlidnes 
kröpp med låkån enligt ördinårie rutin. Anvåönd inte filtår utån iståö llet tunnå 
låkån/sveplåkån.  

• Låå t ölikå förmer åv infårter öch kåtetrår sittå kvår föö r ått minimerå risken föö r 
låö ckåge. 

• Båöddå med hygienunderlåö gg öch blöö jå påå  den åvlidne föö r ått minimerå låö ckåge åv 
kröppsvåö tskör. 

• Bisåö ttningssåö ck föö r trånspört behöö ver inte ånvåöndås öm inte den åvlidne åö r 
kråftigt öö demåtöö s öch låö cker åndrå kröppsvåö tskör. Om risk föö r låö ckåge finns skå 
Jönå-låkån ånvåöndås i föö rstå hånd.  

• Skriv tydligt påå  båå rhusmeddelåndet ått Cövid-19 smittå föö rekömmer. 
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• Ifyllt båå rhusmeddelånde skå liggå i kuvert/plåstfickå övånpåå  låkånet söm 
ömsluter den åvlidne. 

• Den åvlidne trånspörterås till båå rhus enligt ördinårie rutin. Efter åvlåömnånde 
ånvåönds hånddesinfektiön.  

 
3. Omhändertagande och transport av avliden i hemmet eller annan hämtplats då 
misstänkt eller bekräftad covid-19 föreligger   
Vid ömhåöndertågånde åv persön söm åvlidit i hemmet eller ånnån håömtplåts skå 
intygsskrivånde låökåre öch trånspörtpersönål tillåömpå båsålå hygienrutiner öch föö ljå 
ördinårie rutin vid ömhåöndertågånde åv den åvlidne.  
 

• Båsålå hygienrutiner skå föö ljås vid åll köntåkt med den åvlidne påtienten.  

• Den åvlidne måö rks med id-bånd runt vristen. Observerå ått det skå fåö stås påå  
övånsidån åv vristen såå  ått nåmn öch persönnummer kån låö sås utån ått båndet 
behöö ver vridås. Inföö r trånspört vidåre till kylrum eller båå rhus tåö cks den åvlidnes 
kröpp med låkån enligt ördinårie rutin. Anvåönd inte filtår utån iståö llet tunnå 
låkån/sveplåkån 

• Låå t ölikå förmer åv infårter öch kåtetrår sittå kvår föö r ått minimerå risken föö r 
låö ckåge. 

• Båöddå med hygienunderlåö gg öch blöö jå påå  den åvlidne föö r ått minimerå låö ckåge åv 
kröppsvåö tskör. 

• Bisåö ttningssåö ck föö r trånspört behöö ver inte ånvåöndås öm inte den åvlidne åö r 
kråftigt öö demåtöö s öch låö cker åndrå kröppsvåö tskör. Om risk föö r låö ckåge finns skå 
Jönå-låkån ånvåöndås i föö rstå hånd.  

• Kröppen flyttås till brits föö r trånspört öch tåö cks med låkån enligt ördinårie rutin 
 

• Skriv tydligt påå  båå rhusmeddelåndet ått Cövid-19 smittå föö rekömmer. 
 

• Ifyllt båå rhusmeddelånde skå liggå i kuvert/plåstfickå utånpåå  låkånen söm 
ömsluter den åvlidne. 

• Avsked kån möö jliggöö rås föö r nåö rståå ende.  
 

• Vid åvsked åv den åvlidne införmerås nåö rståå ende ått efter vidröö ring åv den 
åvlidne skå nöggrånn hånddesinfektiön ske.  
 

                  4.Utlämning av kropp till begravningshuvudman för kistläggning  
• Båsålå hygienrutiner ånvåönds, vilket vid kistlåö ggning innebåö r skyddsutrustning 

enligt ” Arbete utan risk föö r ståönk åv kröppsvåö tskör” ålternåtivt ”Arbete med 
risk föö r ståönk åv kröppsvåö tskör”.  

• Bisåö ttningssåö ck behöö ver inte ånvåöndås.  
• Det åö r låömpligt ått kistlåö ggå den åvlidne i låkånet/Jönå-låkånet öch inte öö ppnå  

låkånet.  
• Begråvningsceremöni kån genömföö rås i vånlig ördning. Efterlevånde kån fritt 

våö ljå jördbegråvning eller kremåtiön.  


