
 

 
 
 
Transportsedel med bårhusmeddelande + Vävnadsdonation 
   

Den avlidnes namn 
 

Personnummer, 12 tecken 

Bostadsadress/Hämtadress 
 

Postnummer Ort 

Dödsdatum/Funnen död Klockan 
 

Plats för dödsfall Avd. nr 

Beställare av transport; Namn, befattning 
 
 

Datum Tel. 

Pacemaker, ICD eller annat batteridrivet implantat 
□ Den avlidne bär batteridrivet implantat, vilket ska avlägsnas 
  
    Typ ……………………………………………….……………….. 
□ Den avlidne bär ej batteridrivet implantat 

Polisanmälan och rättsmedicinsk obduktion 
Dödsfallet anmält till polis     Ja □ Nej □ 
Rättsmedicinsk obduktion     Ja □ Nej □ 

 
 

Smittorisk 
□ Nej □ Ja, vilken………………………………………………… 
 

Avvisitering 

Den avlidne är avvisiterad     Ja □ Nej □ 
 
Utfört av: ……………………………………………………………… 

Obduktion 
□ Klinisk obduktion önskas (obduktionsremiss ska medfölja) 

□ Obduktionsremiss kommer via säker e-post. 
      Obduktionsavdelningen Lund: Obduktion.LundDL@skane.se 

□ Frågan om klinisk obduktion skall begäras är ännu inte avgjord; besked lämnas till obduktionsavdelning och bårhus. 
      Om besked inte har inkommit inom tre arbetsdagar lämnas den avlidne ut till begravning. 

□ Klinisk obduktion kommer inte att begäras.  
 
Intyg om dödsorsak utfärdas av:                                                                                      

Namn på läkare 

Tjänsteställe Telefon 
 

 

Vävnadsdonation 
Var den avlidne positiv till vävnadsdonation?              Ja □   Nej □  Ej känd □ 
 
Dödsbevis utfärdats av:                                                                       Dödsfall konstaterat av: 

Namn på läkare Namn på läkare/leg. sjuksköterska 

Tjänsteställe 
 

Telefon 

 

Övriga upplysningar: 
1. Fyll i två inplastade ID-band före transport. Fäst det ena runt handleden; det andra synligt på det lakan som täcker den avlidne. 
2. Placera den avlidne på rygg med båda händerna på bröstet och med huvudet högt och rakt för att undvika missfärgning av ansiktet.  

Svep om den avlidne med lakan. Säkerhetsnålar eller tejp får ej förekomma. 
3. Lägg transportsedeln i ett kuvert på den avlidnes bröst utanpå lakanet.  
4. Vid smittrisk ska den avlidne placeras i en bodybag. 
Transport och bårhus 

Transport utförd av (namnteckning/företag) 
 
Transport utförd till bårhus: 
 
Begravningsbyrå  
 

 

 
Obduktionsavdelningen: 046-17 49 11, kontakt mellan kl. 13:00-16:00.  
Region Skånes bårhus: 046-17 10 00, kontakt mellan kl. 08:00-15:00.                                                    
 
Dokumentansvar Regionservice 2019-03-26 

 
      Bårhusnr: Blanketten skall medfölja till bårhuset.        

Alla uppgifter är obligatoriska. 
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