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Förord  
Dessa riktlinjer har tagits fram på initiativ av regional grupp för chefläkare i 
syfte att säkerställa att kunskapen blir känd om att det, i vissa situationer, i 
samband med dödsfall är nödvändigt att en rättsmedicinsk obduktion utförs, 
exempelvis för att utesluta brott och fastställa dödsorsak. Riktlinjerna avser 
vuxna personer i sluten vård, öppen vård samt prehospital vård. 

Riktlinjerna fastställs härmed att gälla för hela Region Skåne.  

 

Malmö 2022-11-11 

 

  

Pia Lundbom  

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 (8) 

Dokumentinformation 
 Namn Position E-postadress 
Huvudansvarig Åsa Rudin Chefläkare Medicinsk 

service 
Asa.Rudin@skane.se  
 

Fastställt av Pia Lundbom Hälso- och 
sjukvårdsdirektör 

Pia.Lundbom@skane.se  

Sakkunniggrupp  Regional chefläkargrupp   
Kontaktperson 
Koncernkontoret 

Ann Svensson Regional 
chefsjuksköterska 

ann.svensson@skane.se  

Administrativ 
kontaktperson 

Monica Olsson Chefssekreterare Monica.Olsson@skane.se  

 

Giltighet 

 Giltig från och med Giltig till och med Ansvarig/huvudförfattare 
Ursprunglig version 2022-11-11 2024-11-10  
Revidering    

 

Arbetsgrupp 
Mensura Junuzovic, Åsa Rudin, Daina Selga, Catharina Borna, Martin 
Hultén, Ann Svensson, Marie Ekberg 
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Läkares skyldighet att anmäla 
dödsfall till Polisen 
I vissa situationer är det nödvändigt att en rättsmedicinsk obduktion utförs, 
exempelvis för att utesluta brott, vid misstanke om felbehandling eller för 
att fastställa dödsorsak. Den läkare som konstaterar dödsfallet ska avgöra 
om det finns skäl för polisanmälan. Om polisen1 gör den bedömningen så 
begär de en rättsmedicinsk obduktion. 

Ansvar 
Verksamhetschefen ansvarar för att riktlinjen görs känd och implementeras i 
de verksamheter där det är aktuellt.  

Lagstiftning 
Bestämmelsen om läkares skyldighet att anmäla dödsfall till Polisen finns i 
4 kap. 4 § 1 st. begravningslagen (1990:1144).”Om förhållandena vid ett 
dödsfall är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk 
undersökning enligt lagen (1995:832) om obduktion m.m. ska den läkare 
som fastställt att döden har inträtt eller som i annat fall ska utfärda 
dödsbeviset snarast möjligt anmäla dödsfallet till Polismyndigheten.” 

Vilka dödsfall ska anmälas till 
Polisen? 
En anmälan till Polisen ska enligt 14 § Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården 
vid dödsfall göras i följande fall: 

1. Om ett dödsfall har eller kan ha orsakats av yttre påverkan, det vill säga 
skada eller förgiftning tillfogad  

• av någon annan person än den som har avlidit  
• genom olycksfall 

 
1 Rättsmedicinska obduktioner görs i första hand på uppdrag av polis men även på uppdrag 
av åklagare, domstol och länsstyrelse. 
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• genom självmord  

    och inte enbart av sjukdom. 

2. Om det är svårt att avgöra om ett dödsfall har orsakats av yttre påverkan  

• när någon anträffas död och tidigare sjukdom eller sjukdomsbild 
inte kan förklara dödsfallet, det vill säga vid helt oväntade dödsfall 
hos både barn och vuxna  

• när en missbrukare anträffas död 
• vid framskriden förruttnelse.  

 
3. Om ett dödsfall kan misstänkas ha samband med fel eller försummelse i 
hälso- och sjukvården.  

4. Om en avliden inte har kunnat identifieras. 

Observera att det finns en separat riktlinje avseende barn Regional riktlinje 
för oklara dödsfall hos barn – handläggning. 

När ska anmälan till Polisen inte 
göras? 
Om det rör sig om ett dödsfall där kriterier för polisanmälan inte föreligger, 
till exempel ett naturligt dödsfall (även om dödsorsaken är okänd) ska 
polisanmälan inte göras. I sådana fall ska vid behov klinisk obduktion enligt 
6 – 11 §§ lag (1995:832) om obduktion m.m. genomföras. Detta får ske 
oberoende av den avlidnes och närståendes inställning om obduktionen 
genomförs för att fastställa dödsorsaken enligt 6 § 1 st. lag (1995:832) om 
obduktion m.m.   

Vem ansvarar för anmälan till 
Polisen? 
Den läkare som vid ett dödsfall har fastställt att döden har inträtt eller som 
ska utfärda dödsbeviset ansvarar för att göra polisanmälan. Om skäl för 
polisanmälan upptäcks i samband med klinisk obduktion ansvarar läkaren 
på aktuell patologavdelning för polisanmälan.  

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/dodsfall-hos-barn-oklara---regional-riktlinje.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/dodsfall-hos-barn-oklara---regional-riktlinje.pdf
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Beslut om rättsmedicinsk 
obduktion 

• Det är Polisen (och inte den läkare som anmäler dödsfallet till 
polisen) som beslutar om rättsmedicinsk obduktion.  

• En rättsmedicinsk undersökning får genomföras, även om åtgärden 
strider mot den avlidnes eller de närståendes inställning enligt 17 § 
lag (1995:832) om obduktion m.m. 

• Vid en rättsmedicinsk obduktion utfärdar rättsläkaren 
dödsorsaksintyget. 

• Om osäkerhet finns beträffande skäl för polisanmälan 
rekommenderas avstämning med polis, konsultation med rättsläkare 
eller kontakt med handläggare eller chefläkare för råd. För 
kontaktuppgifter till polisen och rättsläkare, se nedan. 

• Om Polisen beslutar att rättsmedicinsk undersökning inte ska göras 
går ärendet åter till sjukvården där ansvarig klinisk läkare utfärdar 
dödsorsaksintyget (eventuellt efter klinisk obduktion). 

Kontaktuppgifter 
• Polisanmälan görs, oavsett tidpunkt på dygnet, till 

regionledningscentralen (RLC) i polisregion Syd på telefon 114 14. 

• Rättsläkare vid Rättsmedicin Lund. Jourhavande rättsläkare vid 
Rättsmedicin Lund kan kontaktas för rådgivning under dagtid på 
010-483 49 00 och under kvällen och natten på 010-483 49 10. Ring 
i första hand under kontorstid om möjligt, då det sällan är 
nödvändigt att ringa på natten. 

Handlingar till Polisen 
Vid ställningstagande till rättsmedicinsk obduktion ska dödsbeviset i 
original skickas till Polisen. Journaldokumentation utlämnas till Polisen 
efter deras begäran och sekretessprövning.  
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Dokumentation i patientjournal 
När en läkare har anmält ett dödsfall till Polisen, ska detta dokumenteras i 
patientjournalen av läkare. Där ska också antecknas när och hur dödsbeviset 
har lämnats till Polisen, samt om Polisen beslutat att rättsmedicinsk 
undersökning inte ska utföras.  

Eventuellt beslut att inte polisanmäla dödsfallet dokumenteras i 
patientjournalen samt på eventuell klinisk obduktionsremiss.  

På bårhusmeddelandet som fylls i av ansvarig läkare och som medföljer den 
avlidne till bårhuset ska anges om Polisen kontaktats samt om Polisen 
beslutat att ansvara för dödsfallsutredningen.  
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