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Ansvar för transport av avlidna
Denna information beskriver vilket ansvar sjukvården, dödsboet respektive 
begravningshuvudmannen har för transporter av avlidna. Informationen är ett 
komplement till riktlinje vid dödsfall och omhändertagande av avliden. 
Informationen vänder sig till chefer, omvårdnads- och hälso- och 
sjukvårdspersonal i verksamheter som har patientgrupper som ingår i kommunens 
hälso- och sjukvårdsansvar. 

Vilket ansvar har sjukvården?
När någon avlider ansvarar sjukvården för att den döde tas om hand på ett värdigt 
sätt. För mer information se riktlinje för dödsfall och omhändertagande av avliden.
Sjukvårdens ansvar är fördelat mellan landsting och kommun. I vissa fall kan 
polisen ta över sjukvårdens ansvar, exempelvis om det finns misstanke om brott.

Västra Götalandsregionen ansvarar för: 
 Avlidna som bodde i ordinärt boende och inte var inskrivna i den 

kommunala hemsjukvården vid dödsfallet
 Avlidna som behöver transporteras till sjukhus för obduktion eller 

borttagande av implantat, till exempel pacemaker

Mölndals stad ansvarar för:
 Avlidna som bodde i särskilt boende för äldre, bostad med särskild service, 

biståndsbedömd dagverksamhet eller daglig verksamhet 
 Avlidna som bodde i ordinärt boende och var inskrivna i den kommunala 

hemsjukvården 
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Privata vårdgivare som utför hälso- och sjukvård på uppdrag av Mölndals stad har 
samma ansvar som kommunen, till exempelvis privata företag som driver 
äldreboende. 

Kommunen ordnar transport till bårhus om:  
 De närstående inte vill eller kan ordna med hämtning i kista eller 

motsvarande innan kroppen behöver kylförvaras
 Närstående saknas
 Den avlidne vid dödsfallet befann sig på biståndsbedömd dagverksamhet 

eller daglig verksamhet

Transporten beställs och betalas av vårdgivaren och utförs av den begravningsbyrå 
som Mölndals stad har avtal med. De närstående kan välja att själva beställa 
bårtransport. I detta fall får dödsboet betala för både transport till bårhus och 
bisättningslokal. 

Sjukvårdens ansvar tar slut när den döde överlämnats till närstående eller 
begravningsentreprenör för kistläggning eller motsvarande. 

Vilket ansvar har de närstående/dödsboet?
Dödsboet ansvarar för att den döde hämtas i kista eller motsvarande och förs till en 
bisättningslokal, exempelvis ett kapell. Detta sker vanligtvis med hjälp av den 
begravningsbyrå som de närstående har valt. I bisättningslokalen tas den döde 
omhand fram till dess att minnesstund, kremering eller begravning äger rum.
 
Närstående eller den som ordnar med begravningen kan välja att kistläggningen 
sker direkt i den dödes bostad.  Kistläggningen kan också ske på bårhuset, 
exempelvis om de närstående inte vill eller kan välja begravningsbyrå innan 
kroppen behöver kylförvaras. Det kan också bli aktuellt med transport till bårhus 
om den döde behöver obduceras eller hade ett implantat såsom pacemaker. 
Oavsett när kistläggningen sker så är det dödsboet som betalar för transporten till 
bisättningslokalen.
   
Vilket ansvar har begravningshuvudmannen?
Begravningshuvudman är den som ansvarar för begravningsverksamheten inom 
kommunen. Det är oftast en församling eller en kyrklig samfällighet inom Svenska 
kyrkan. 

Begravningshuvudmannen ansvarar för förvaring och transporter från det att den 
döde förts till bisättningslokalen fram till och med gravsättningen. Dessa tjänster 
ingår i den så kallade begravningsavgiften. Det finns vissa undantag om den 
avlidne ska gravsättas i en annan kommun.


