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Rutin för transport av avlidna till Allégårdens 

kylrum 

 

Bakgrund 

Enligt 1 § Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, hör det till hälso- och sjukvården att ta 

hand om och förvara avlidna i avvaktan på kistläggning och bisättning. 

Hälso- och sjukvårdens uppgifter skall fullgöras med respekt för den avlidne. De 

efterlevande skall visas hänsyn och omtanke och olika trosinriktningar skall 

huvudsakligen få sina önskemål i samband med dödsfallet tillgodosedda. 

 

Avtal transport av avlidna 

Tibro kommun har avtal med Stedts för transport av avlidna personer som är 

inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. 

 

Berörda enheter 

Alla enheter inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning som har personer 

inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. 

 

Kylrum Allégården 

Till Allégårdens kylrum sker transporten. Rummet till vänster om kylrummet 

iordningsställs där kistläggningen av kroppen kommer att ske, används även som 

visningsrum. 

 

Rutiner; se baksida 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 2 (2) 

 
 

Rutiner 

- Iordningsställande av avliden, finns framtagen rutin. 

- Rutin lakan, finns framtagen rutin, när den avlidna transporteras till 

kylrummet skall ett lakan också läggas över båren. 

- Tjänstgörande sjuksköterska ringer och beställer bårtransport till kylrummet 

om inte annat överenskommits. 

Stedts telefonnummer: Ring i första hand 0505-13199 annars 0705-369099 

eller 0708-801604.  

- Väljer anhöriga annan transportör står dödsboet för transportkostnaderna. 

- Avlidna på Allégården och Korttiden transporteras till kylrummet av 

personalen. 

- Allégården och korttiden transporterar när verksamheten tillåter, hänsyn 

skall tas till aktiviteter i huset. 

- Bårvagn hämtas i kylrummet när transport skall ske, det gäller alla 

transporter som sker inom huset, den avlidna flyttas över till båren med 

hjälp av lakanet som lagts under den avlidna vid iordningställandet. Ett 

lakan läggs också över den avlidna. 

- Nyckel till (SH-nyckel) till kylrummet finns i nyckelskåp på väggen mellan 

kylrum och visningsrum (kod 4545). 

- I visningsrummet finns en pärm till vänster på stolen där transportör till och 

från kylrummet skriver namn och signatur samt namn och personnummer 

på den avlidna. 

- Halskragar ska användas vid iordningsställande av avliden för att på ett 

lättare sätt sluta munnen. Halskragen kan följa med avlidna till kylrummet, 

men tas då av entreprenör och läggs i avsedd trådkorg på diskbänken i 

visningsrummet, då dessa återanvänds. 
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