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För långa handläggningstider
för insändande av dödsbevis och
dödsorsaksintyg; förbiseende
att göra polisanmälan vid ona-
turliga dödsfall; bristande jour-
nalföring beträffande vem som
fastställt dödsfallet är några
exempel på de brister i hand-
läggningen av dödsfall utanför
sjukvårdsinstitutioner som
framkommit i en studie omfat-
tande 973 dödsfall i Boden,
Skellefteå, Hallsberg och Jönkö-
ping.

För att avhjälpa en del av des-
sa brister föreslår man att en
blankett med checklista borde
ingå i patientjournalen.

Reglerna om läkares skyldigheter
vid dödsfall har omarbetats upprepade
gånger, är spridda över ett flertal författ-
ningar och är delvis svåröverskådliga
(Tabell I). 

Dessa regler är särskilt svårtolkade
vid dödsfall som inträffar utanför sjuk-
vårdande institutioner. Föreliggande
studie har gjorts för att bedöma hur gäl-

lande regler har tillämpats av läkare vid
sådana dödsfall.

Fyra svenska orter
ingick i studien
Undersökningen omfattar alla döds-

fall som inträffat utanför sjukvårdsinsti-
tutioner under år 1993 och som regi-
strerats vid de lokala skattekontoren i
fyra medelstora svenska orter: Boden
(Bodens och Jokkmokks kommuner),
Skellefteå (Skellefteå, Malå och Norsjö
kommuner), Hallsberg (Hallsbergs,
Laxå, Kumla och Askersunds kommu-
ner) och Jönköping (Jönköpings kom-
mun). Skattekontorens områden över-
ensstämmer med motsvarande polis-
distrikt. Sjukhem och vårdhem räknas
som sjukvårdsinrättning, och dödsfall
där har således inte inkluderats.

Vi har studerat dödsbevis, intyg
om dödsorsaken, polisutredningshand-
lingar, protokoll från klinisk obduktion
och protokoll från rättsmedicinsk ob-
duktion. Patientjournalhandlingar har
studerats i ett urval baserat på dödsfall
med 2, 5 eller 8 som sista siffran i födel-
senumret. Vi har också studerat journa-
lerna i samtliga dödsfall som orsakats
av yttre våld och förgiftning enligt inty-
get om dödsorsaken.

Resultatet visade
många brister
Materialet kom att bestå av 973

dödsfall som inträffat utanför sjuk-
vårdsinrättning (Tabell II). Detta mot-
svarar 27 procent av det totala antalet
dödsfall i de undersökta kommunerna
under aktuell tidsperiod.
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Tabell I. Författningar om läkares skyldigheter vid dödsfall gällande år 1993 (vid tidpunkten
för den aktuella studien) samt gällande år 1997.

Författning (1993) Skyldighet (1993)

Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande Fastställande av dödsfallet
av människans död
Begravningslag (1990:1144) Utfärdande av dödsbevis
Begravningsförordning (1990:1147) Utfärdande av intyg om dödsorsaken

Undersökning av kroppen
Polisanmälan

Allmänna läkarinstruktionen (1963:341) Information om dödsfallet till de anhöriga
Föranstaltande om klinisk obduktion

Patientjournallag (1985:562) Journalföring
Obduktionslag (1975:191) Information till de anhöriga och samtycke

vid klinisk obduktion
Hälso- och sjukvårdslag (1992: 567) Omhändertagande av avlidna
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Specificering av läkarens skyldigheter
om dödsbevis och intyg om dödsorsaken m m enligt ovan
SOSFS (M) 1991:7

Författning (1997) Skyldighet (1997)

Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande Fastställande av dödsfallet
av människans död
Lag (1995:8334) om ändring i begravningslagen Utfärdande av dödsbevis
Förordning (1994:1296) om ändring i begrav- Utfärdande av intyg om dödsorsaken
ningsförordningen Undersökning av kroppen

Polisanmälan
Lag (1994:953) och förordning (1994:1290) Information om dödsfallet till de anhöriga
om åligganden för personal inom hälso- och Föranstaltande om klinisk obduktion
sjukvården
Patientjournallag (1985:562) Journalföring
Obduktionslag (1985:832) Information till de anhöriga och samtycke

vid klinisk obduktion
Hälso- och sjukvårdslag (1992:567) Omhändertagande av avlidna
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Specificering av läkarens skyldigheter
om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården enligt ovan
vid dödsfall, SOSFS (M) 1996:29



Ålders- och könsfördelningen fram-
går av Figur 1. Av dödsfallen var 54 pro-
cent män och 46 procent kvinnor. 85
procent av dödsfallen inträffade vid
över 60 års ålder.

På dödsbeviset skall anges om den
avlidne bar pacemaker och om den av-
lägsnats. I 6 procent av fallen saknades
uppgift om detta (Tabell III).

Dödsbeviset skall postas till skatte-
myndigheten senast första vardagen ef-
ter det att dödsfallet konstaterats. Hand-
läggningstiden för dödsbeviset till skat-
temyndigheten har detaljstuderats en-
bart beträffande Jönköping och Halls-
berg (Tabell IV). Endast 15 procent av
dödsbevisen hade inkommit inom två
dagar. Av dödsbevisen inkom 25 pro-
cent senare än en vecka efter dödsfallet.

Dödsorsaksintyget skall vara Statis-
tiska centralbyrån tillhanda senast tre
veckor efter dödsfallet. 86 procent upp-
fyllde det kravet (Tabell V). Många
dödsorsaksintyg inkom flera månader,
upp till ett år efter dödsfallet, och tolv
intyg saknades i den slutliga redovis-
ningen från Statistiska centralbyrån.

Tabell VI visar fördelningen av olika
diagnosgrupper enligt dödsorsaksinty-
get. Över hälften av fallen hänförde sig
till cirkulationsorganens sjukdomar. Av
fallen utgjordes 12 procent av skador
och förgiftningar. I studien har inte kva-
liteten på diagnossättningen studerats,

men intrycket var att diagnoserna ofta
satts godtyckligt och på ofullständigt
underlag. Ofta gavs också »funktionel-
la» diagnoser som ålderdomssvaghet,
cirkulationssvikt och plötslig död.

På dödsbeviset skall läkaren ange
om det finns skäl för polisanmälan, och
polismyndigheten skall då genast kon-
taktas. Detta skall ske bl a om döden
kan ha orsakats inte enbart av sjukdom,
dvs vid olycksfall, självmord, annans
handaverkan och misstanke om sådant,
samt vid helt oväntade dödsfall. Skäl
för polisanmälan hade negerats i två
olycksfall och i två fall med oklart döds-
sätt (Tabell VII). I 12 olycksfall, 14
självmord och 2 fall med oklart dödssätt
hade läkaren inte fyllt i om polisanmä-
lan skulle ske, och det tycks inte heller
ha skett. Således har polisanmälan inte
gjorts i 32 (26 procent) av de 121 fallen
av onaturlig död.

Av dödsfallen genomfördes 123
rättsmedicinska obduktioner och 100
kliniska obduktioner, motsvarande en
sammanlagd obduktionsfrekvens av 23
procent. I fallen med yttre våld och för-
giftning (olycksfall, suicid, homicid
och oklart dödssätt) hade 87 av 121 (72
procent) blivit föremål för rättsmedi-
cinsk obduktion och 2 fall för klinisk
obduktion. I 32 fall (26 procent) hade
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Figur 1. Ålders- och könsfördelning i
materialet.

Tabell II. Befolkning och antal avlidna totalt och utanför sjukvårdsinrättning i de fyra studerade
områdena under år 1993.

Boden Skellefteå Hallsberg Jönköping Totalt

Befolkning 37 164 85 112 55 193 113 557 291 026
Totalt antal avlidna 719 1 023 670 1 247 3 659
Avlidna utanför
sjukvårdsinrättning, antal 148 261 224 340 973
Avlidna utanför sjukvårds- 20 26 33 27 27
inrättning, procent

Tabell III. Tabellen visar hur frågan i dödsbe-
viset »Bar den avlidne pacemaker?» har be-
svarats.

Antal

Ja, och den har avlägsnats 6
Ja, men den har inte avlägsnats 11
Nej 900
Ej angivet 56

Totalt 973

Tabell IV. Den tid som förflöt mellan dödsfal-
let och dödsbevisets ankomst till skattemyn-
digheten i Jönköping och Hallsberg.

Antal dagar Antal

0–2 86
3–7 327
7–14 126
>14 12
Datum saknas 13

Totalt 564

Tabell V. Den tid som förflöt mellan dödsfallet
och dödsorsaksintygets ankomst till Statistis-
ka centralbyrån.

Antal

0–3 veckor 841
1 månad 28
2 månader 30
3 månader 15
4 månader 3
5 månader 2
6 månader upp till 1 år 20

Dödsorsaksintyg saknas 12
Dödsorsaksintyg ej daterade 22

Totalt 973

Tabell VI. Diagnoser enligt dödsorsaksintyg
fördelade kapitelvis enligt indelningen i ICD-9.

Antal

Infektionssjukdomar 5
Tumörer 96
Endokrina systemets sjukdomar 19
Psykiska störningar 38
Sjukdom i nervsystem och
sinnesorgan 11
Cirkulationsorganens sjukdomar 570
Andningsorganens sjukdomar 54
Matsmältningsorganens sjukdomar 8
Sjukdomar i urin- och könsorgan 9
Sjukdomar i muskuloskeletala
systemet 1
Medfödda missbildningar 3
Symtom och ofullständigt
preciserade fall 26
Skador och förgiftningar 121
Dödsorsaksintyg saknas 12

Totalt 973
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ingen obduktion skett. Skadesättet i
dessa 32 fall framgår av Tabell IX.

Patientjournaler rekvirerades på ett
urval av 399 fall för att bedöma kvali-
teten på journalföringen. I 152 fall (38
procent) framgick inte vem som hade
fastställt dödsfallet, i 20 fall (5 procent)
hade detta gjorts av sjuksköterska och i
övriga 227 fall (57 procent) av läkare. I
152 fall (38 procent) fanns ingen upp-
gift om att läkaren hade undersökt den
döda kroppen och i 126 fall (32 procent)
ingen uppgift om huruvida anhöriga
hade underrättats om dödsfallet.

Socialstyrelsens ansvar
att utvärdera
Huvudansvaret för utredningen av

dödsfall utanför sjukhus överfördes
1991 i och med den då nya Begrav-
ningslagen från polisen till hälso- och
sjukvården. Genom en ändring 1992 i
1 § Hälso- och sjukvårdslagen kom
sjukvårdens ansvar att omfatta även
omhändertagandet av avlidna. Läkares
skyldigheter vid dödsfall, som de finns
angivna i gällande lagregler, finns för-
tydligade i Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om dödsbevis och in-
tyg om dödsorsaken m m [SOSFS (M)
1991:7]. Dessa har nu omarbetats och
nyligen utgivits i samband med den nya
Obduktionslagen och betecknas Social-
styrelsens föreskrifter och allmänna
råd; Vissa åtgärder inom hälso- och
sjukvården vid dödsfall, SOSFS (M)
1996:29. Vid tidpunkten för den nu ak-
tuella studien från 1993 gällde författ-
ningen 1991:7.

Resultatet av den föreliggande un-
dersökningen visar på vissa brister i lä-
kares handläggning av dödsfall. Om
dessa brister skall anses allvarliga eller
inte är en fråga om vilka krav som ställs.

Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter,
SOSFS (M) 1993:9, om kvalitetssäk-
ring inom hälso- och sjukvården. Dessa
omfattar emellertid patienter och kan
inte anses gälla för avlidna. Det är dock
ett rimligt krav att samma kvalitetskrav
ställs på utredning och omhändertagan-
de av dödsfall. Socialstyrelsen har ett
ansvar att utvärdera verksamheten även
inom detta område.

Alltför långa handläggningstider
Bland de brister som påvisats i stu-

dien är de långa handläggningstiderna
för dödsbevis och dödsorsaksintyg sär-
skilt iögonfallande. Dödsbeviset skall
enligt SOSFS 1991:7 insändas samma
dag som läkaren fastställt dödsfallet el-
ler senast första vardagen därefter. En-
dast 15 procent av dödsbevisen uppfyll-
de dessa krav, och 25 procent inkom se-
nare än en vecka efter dödsfallet. Detta
medför naturligtvis olägenheter för i
första hand anhöriga och begravnings-
entreprenörer att få begravningstill-
stånd från skattemyndigheterna och
därmed önskad tid för begravningen.

Beträffande dödsorsaksintygen an-

ges i SOSFS 1991:7 en tidsgräns på tre
veckor då intygen skall ha inkommit till
Statistiska centralbyrån (Socialstyrel-
sen). Här uppfyllde 86 procent av fallen
det kravet. I många fall inkom dock in-
tygen månader upp till ett år efter döds-
fallet och tolv dödsorsaksintyg hade
aldrig insänts. Sedan 1991, då det gam-
la dödsbeviset delades i ett dödsbevis
och ett dödsorsaksintyg, har enligt Sta-
tistiska centralbyrån i storleksordning-
en 3 000–4 000 av de ca 95 000 dödsor-
saksintygen inte inkommit till myndig-
heten inom ett år. En påminnelse till lä-
karna görs i april året efter beträffande
saknade intyg. Efter denna saknas ca
400 intyg som över huvud taget aldrig
utfärdas. Denna eftersläpning är allvar-
lig med hänsyn till kraven på god kva-
litet på underlaget till vår offentliga
dödsorsaksstatistik och användningen
av denna inom forskning och folkhälso-
arbete.

Polisanmälan försummas
Polisanmälan enligt dödsbeviset

hade negerats eller inte fyllts i 32 (26
procent) av de sammanlagt 121 fallen
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Tabell VII. Polisanmälan enligt dödsbevis vid olika dödssätt enligt dödsorsaksintyg. E + nummer = klassificering efter skadans uppkomstsätt en-
ligt ICD9.

Polisanmälan Sjukdom Olycksfall Suicid Homicid Oklart Dödsorsaksintyg
enl dödsbevis N 0–799 E 800–949 E 950–959 E 960–969 E 980–989 saknas Totalt

Ja 39 34 41 3 11 128
Nej 221 2 0 0 2 225
Ej ifyllt 580 12 14 0 2 12 620

Totalt 840 48 55 3 15 12 973

Tabell VIII. Antalet rättsmedicinska respektive kliniska obduktioner vid olika dödssätt enligt dödsorsaksintyget. E + nummer = klassificering ef-
ter skadans uppkomstsätt enligt ICD9.

Sjukdom Olycksfall Suicid Homicid Oklart Dödsorsaksintyg
Obduktioner N 0–799 E 800–949 E 950–959 E 960–969 E 980–989 saknas To-
talt

Rättsmedicinsk 36 34 40 3 10 123
obduktion
Klinisk obduktion 98 1 0 0 1 100
Ingen obduktion 706 13 15 0 4 12 750
eller ej angivet

Tabell IX. Onaturliga dödsfall (olycksfall, självmord, oklart dödssätt) som inte blivit föremål för
rättsmedicinsk obduktion.  E + nummer = klassificering efter skadans uppkomstsätt enligt ICD9.

Olycksfall Suicid Oklart
E 800–949 E 950–959 E 980–989

Klinisk obduktion 1 fall i trappa 1 skärskada

Ingen obduktion 3 drunkningar 5 hängningar 2 drunkningar
2 fall i samma plan 3 gasförgiftningar 1 fall från höjd
2 motorfordonsolyckor 2 läkemedelsförgiftningar 1 annat
2 kvävningar av föremål 2 skjutningar
1 kvävning av föda 1 hopp från höjd
1 påkörd av tåg 1 annat
1 nedkylning
1 elektrisk stöt



av skador och förgiftningar, där polis-
anmälan rätteligen skulle ha skett. I
flertalet av dessa fall var dock dödsfal-
let ändå känt för polisen. I hur många
fall polisanmälan inte gjorts vid helt
oväntade dödsfall framgår inte av mate-
rialet.

Oklara obduktionsrutiner
Klinisk obduktion gjordes i 100 fall

och rättsmedicinsk obduktion i 123 fall.
Detta motsvarar en total obduktionsfre-
kvens på 23 procent. Klinisk obduktion
på dödsfall efter skador och förgiftning-
ar gjordes endast i två fall. I hela 32 av
121 fall av skador och förgiftningar
hade polisen beslutat att inte förordna
om rättsmedicinsk obduktion utan av-
slutat fallet endast efter polisutredning.
Vi anser att det är en fara för rättssäker-
heten att dödsfall efter yttre våld och
förgiftning och helt oklara dödsfall av-
slutas med endast den medicinska be-
dömning som görs av den läkare som
konstaterar dödsfallet. Det finns emel-
lertid ingen bestämmelse som reglerar
när polismyndigheten skall besluta om
rättsmedicinsk obduktion, endast i vil-
ka situationer polismyndigheten enligt
obduktionslagen får besluta om obduk-
tion. Ett minimikrav borde vara att en
rättsläkare utförde åtminstone en rätts-
medicinsk likbesiktning på dessa fall,
och om rättsläkaren anser att en obduk-
tion är nödvändig, polismyndigheten
beslutade om en sådan. Detta är särskilt
angeläget för möjligheterna att upp-
täcka brott i samband med dödsfall, ef-
tersom det är känt att 5–10 procent av
alla våldsbrott med dödlig utgång upp-
täcks först i samband med rättsmedi-
cinsk obduktion [1].

Bristfällig journalföring
Journalföringen rörande läkarens

handläggning av dödsfallet var ofta
synnerligen bristfällig, särskilt huruvi-
da läkaren hade undersökt kroppen ef-
ter döden och om information till anhö-
riga. För att råda bot på den bristande
journalföringen borde en blankett infö-
ras i patientjournalen, där viktiga upp-
gifter beträffande dödsfallet anges: vem
som fastställt dödsfallet, omständighe-
terna kring dödsfallet, vilka anhöriga
som informerats, resultatet av läkarens
undersökning av den döda kroppen, om
polisanmälan gjorts och uppgifter om
omhändertagandet av kroppen.

*

Denna studie har stötts av forsk-
ningsbidrag från Rättsmedicinalverket.
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Shortcomings in the coverage of deaths
occurring outside hospital.
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The article consists in a report of physicians’
observance of legislative requirements concer-
ning the documentation and investigation of de-
aths outside hospital, as studied in a series of
973 cases of death occurring in four medium-si-
zed Swedish communities during 1993. The re-
sults showed manifest shortcomings in the per-
formance of post-mortem investigations: long
delays in submitting the death certificate, negli-
gence in reporting unnatural and unexpected
deaths to the police, and inadequate notes in the
patients’ journals concerning death certifica-
tion, which relatives had been informed, the cir-
cumstances of death, and whether post-mortem
examination had been performed. A special
checklist would be of value in the documenta-
tion adn investigation of deaths occuring outsi-
de hospital.
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Läkartidningens
serie 1990–1992

i särtryck

När konsensus saknas om
hur läkaren bör behandla,
spelar den beprövade erfa-
renheten stor roll. Det 48-sidi-
ga häftet innehåller 32 korta,
praktiskt inriktade artiklar
med anknytning till vårdens
vardag och vänder sig till alla
kliniskt verksamma läkare.
Förutom diagnostik med tera-
pi speglas goda exempel på
prevention, ledningsfrågor
och administration.
Pris 55 kr. Vid 11–50 ex 50 kr,
vid högre upplagor 47 kr/ex.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Beställ här:

...... exemplar av
Enligt min erfarenhet

Namn ...................................  

Adress..................................

.............................................
Sändes till Läkartidningen,
Box 5603, 114 86 Stockholm

Märk gärna kuvertet med
»Enligt min erfarenhet»

Beställning per fax:
08-20 76 19


