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Instruks for dødsfald  

Formål: 

 At følge de etiske og juridiske aspekter i forbindelse med dødsfald.  

 At vise respekt og værdighed overfor den døde og give omsorg til pårørende.  

Instruksen gælder: 

 Alt personale  

 

Uventet 

dødsfald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læge 

 

 

 

 

Politi 

 

 

 

Pårørende/ 

Istandgørelse 

 

 

 

Dødsattest 

 

 

Ved uventet dødsfald, skal du ringe 112 og starte hjerte-lunge redning. 

Ovenstående kan kun fraviges, hvis det er åbenbart, at en borger er død. Dette er 

tilfældet, når der ses omfattende forrådnelse eller åbenlyst dødelige skader eller 

kvæstelser, som ikke er forenelige med fortsat liv, f.eks. forkulning eller knusning af 

kraniet. I disse tilfælde, kan sygeplejefagligt personale konstatere, at borger er død.   

Det skal særligt fremhæves, at dødens indtræden ikke kan anses for åbenbar i 

tilfælde, hvor borger bliver fundet livløse i kraftigt nødkølet tilstand uden følelig puls, 

og hvor der ikke er tydelige dødstegn. Det kan være tilfældet, hvis et ældre menneske 

falder om i hjemmet og ligger på gulvet i mange timer, eventuelt dage. 

Kontakt sygeplejerske. 

 

Læge kontaktes, da det kun er en læge, som kan erklære et menneske død. Egen 

læge kontaktes i dagtimerne, ellers vagtlæge. Husk at notere tidspunktet, hvor du 

finder borgeren død.  

Hvis borgeren bor i eget hjem (fraset på ældrecentre) er det lægens afgørelse, om 

vi må forlade den døde inden lægen kommer. 

 

Lægen tager kontakt til politiet. Borger og bolig lades urørt indtil politiet kommer. 

Når politiet er til stede aftales, om politi eller plejepersonale skal kontakte 

pårørende. 

Borgeren må ikke gøres i stand før lægen og politi har givet tilladelse hertil. 

 

Pårørende kontaktes inden istandgørelse, måske ønsker de pårørende at være med 

til dette eller har ønsker til fx påklædning.   

Istandgørelsen foregår i stilhed og med respekt for den døde og de pårørende. 

Se VARhealthcare instruks vedr. procedure for istandgørelse.  

 

Lægen udfærdiger dødsattest, dette gøres min. 6 timer efter dødens indtræden. 

Husk at orientere lægen hvis borgeren har Pacemaker, da denne skal fjernes. 
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Medicin Medicin tilhører boet. 

Forventet 

dødsfald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læge 

 

 

 

 

Pårørende/ 

istandgørelse 

 

 

 

 

 

 

Dødsattest  

 

 

Medicin 

Det er altid en læge som vurderer, om der er tale om et forventet dødsfald. Hvis 

lægen har indgået aftale med patienten om fravalg af genoplivning, skal dette 

fremgå af en Medcom fra lægen. Ordinationen på fravalg af livsforlængende 

behandling, herunder genoplivning dokumenteres i skemaet ”fravalg af 

livsforlængende behandling” i Nexus. Husk at tilføje dato for modtagelse af Medcom 

i skemaet. 

Vær opmærksom på, om der foreligger elektronisk livstestamente. Dette fremgår i 

skemaet ”Fravalg af livsforlængende behandling”.  

Du kan vurdere om borgeren er død, hvis der ingen puls og vejrtrækning er.  

Noter dødstidspunktet. 

Tilkald SPL/SSA. 

 

 

Vær opmærksom på, om der er nedskrevet aftaler med egen læge vedr. 

forholdsregler.  

SPL/SSA underretter lægen. 

Læge spørges om tilladelse til at gøre borgeren i stand. 

 

Pårørende informeres om, at døden er indtrådt. 

Vær opmærksom på, om de pårørende ønsker at være med til at gøre afdøde i 

stand og om de har ønsker til fx påklædning. 

Istandgørelsen foregår i stilhed og med respekt for den døde og de pårørende.  

Se VARhealthcare instruks vedr. procedure ved istandgørelse 

SPL/SSA vurderer pårørendes behov for omsorg og med udgangspunkt heri tilbydes 

en opfølgende samtale.  

 

Lægen udfærdiger dødsattest, dette gøres min. 6 timer efter dødens indtræden. 

Husk at orientere lægen hvis borgeren har Pacemaker, da denne skal fjernes. 

 

 

Medicin tilhører boet. 

 

Jf. Sundhedslovens Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 
2000 samt Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder 

genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse, VEJ nr. 9025 af 
17/01/2014.  

 


