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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att belysa minskningen av antalet genomförda obduktioner från 

mitten av 70- talet och framåt till dags dato. En viktig aspekt i detta är att vidare belysa hur 

denna minskning påverkar rättssäkerheten i Sverige när det gäller dödsfall. Rapporten ställer 

upp en rad hypoteser om varför antalet genomförda obduktioner minskat och provar sedan 

dem. 

Under begreppsförklaringar åskådliggörs vad en obduktion är och vad den har för funktion. 

Där beskrivs ingående de olika formerna av undersökningar som företas efter ett dödsfall. 

De olika aktörerna presenteras i deras roller och deras arbetsuppgifter beskrivs. Lagstödet som 

styr aktörernas arbete uppvisas.  

Av resultatkapitlet visar det sig att de uppställda hypoteserna är svåra att påvisa i sin helhet i 

ett genomgående tema. Det finns hypoteser som helt enkelt saknar någon bärighet.  

I resultatkapitlet tolkas ett statistiskt underlag och ett flertal nu gällande lagar behandlas samt 

lagändringar som kan visas ha en verkan på minskningen av antalet genomförda obduktioner. 

I det avslutande kapitlet diskuteras slutsatser man kan dra efter man gått igenom det samlade 

materialet både statistiskt, lagmässigt och baserat på intervjusvar. Det diskuteras förbättringar 

för att öka rättssäkerheten kring dödsfall. 

Slutsatsen blir att det ställs orimliga krav på läkare och poliser i att göra bedömningen av vad 

som är naturliga eller onaturliga dödsfall.  
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1  Inledning/ Bakgrund 

Årligen avlider ca 100 000 människor i Sverige. Hanteringen av dessa avlidna kan se olika 

ut beroende på var man avlider. Det skiljer sig om t.ex. omkommer i trafikolycka, dör på ett 

äldreboende eller hittas död i hemmet. Det som skiljer sig i hanteringen är bl.a. de olika 

aktörerna som bli inblandade.  

Om man tar trafikolyckor är polis alltid inblandad då det rör sig om dödsolyckor. Polisen 

utreder då omständigheterna kring olycka och skall då begära en rättsmedicinsk 

undersökning av kroppen för att fastställa dödsorsak.   

Dör en person hemma är det inte säkert att polisen blir inblandad alls. Har t.ex. ambulans 

och läkare som varit på plats, och konstaterat dödsfallet, gjort bedömningen att brott ej 

föreligger kontaktas aldrig polisen. Dock kan läkaren begära en klinisk obduktion för att 

fastställa dödsorsaken. Lagen lämnar i dessa fall utrymme för läkaren att göra bedömning 

om hur han skall hantera dödsfallet fortsättningsvis. Om läkaren skall utfärda dödsintyg, 

begära klinisk obduktion eller kontakta polis. Här spelar idag tidigare sjukdomshistoria en 

allt viktigare roll. D.v.s. avlider en 62-årig man stillsamt i hemmet med frun närvarande, 

har en tidigare sjukdomshistoria med stroke och infarkter, är det sannolikt att läkaren 

utfärdar dödsbevis och fastställer dödsorsak utan att begära någon form av obduktion. 

 

I dagens lagstiftning spelar också anhörigas inställning till klinisk obduktion allt viktigare 

roll. I synnerhet då religiösa och kulturella seder. Där t.ex. Islam påbjuder att kroppen skall 

gravsättas så snart det är möjligt. Detta för att själen inte skall hinna lämna kroppen. Det 

vore osannolikt att en läkare inte skulle påverkas av detta i sin bedömning av behovet av 

obduktion för att fastställa dödsorsak.  

Skulle läkaren välja att kontakta polis i något av ovanstående fall är det ändå inte säkert att 

det skulle resultera i någon omfattande teknisk undersökning. Polispatrull gör på plats, i sin 

tur, en egen bedömning av dödsfallet om det skall anses vara naturligt eller onaturligt. 

Denna bedömning görs dock ofta i samråd med läkare. Gör då patrullen bedömningen att 

det inte föreligger något brott, även om det är ett onaturligt dödsfall, så transporteras bara 

kroppen till rättsmedicinsk avdelning för undersökning. Man spärrar kanske inte av eller 

företar någon brottsplatsundersökning p.g.a. att man saknar tillgång till kriminaltekniker 

och själv kanske måste prioritera andra uppdrag. Skulle det sedan visa sig att brott 

föreligger finns det inte mycket till brottsplats att återvända till då de flesta spår då skulle 

vara borta. 
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Gällande ålderstigna personer som avlider är det ännu mer sällsynt att det begärs någon 

obduktion för att fastställa dödsorsak.  Det lämnas till och med utrymme i lagen1 för att 

läkaren själv inte behöver se den avlidne för att kunna fastställa dödsorsak och utfärda 

dödsbevis. 

Kostnaden för transport och obduktion av den avlidne betalas av den myndighet som fattar 

beslutet. D.v.s. fattar polisen beslut om rättsmedicinsk undersökning så är det den 

polismyndigheten som betalar för det, likaså är det sjukvården som betalar för den 

undersökning som skall företas för deras räkning. Man skulle då kunna tänka sig att det 

finns en ekonomisk aspekt av det hela med besparingar som följd. Neddragningarna i 

samhället är något som drabbar oss alla, även när vi är döda. 

Det finns inte heller någon ny teknik eller medicinska framstek idag som underlättat 

läkarnas eller polisernas arbete med att avgöra direkt på platsen om det är ett naturligt 

dödsfall. Det går med andra ord inte bara ta ett blodprov för att konstatera att personen dog 

av t.ex. hjärtinfarkt, utan det krävs oftare en mer omfattande undersökning, t.ex. obduktion. 

 

Om vi då, exempelvis, ser till den vanligaste dödsorsaken, hjärt- och kärlsjukdomar som 

står för 45 % av de totala dödsfallen så är det inte sällan att dödsorsaken konstateras utan 

någon genomförd obduktion. Vi kan samtidigt konstatera att det skett en signifikant 

minskning av genomförda obduktioner från ca 50 % i början av 1970-talet till ca 14 % 

20022. Det gäller både de kliniska och de rättsmedicinska obduktionerna. Det går inte annat 

än att misstänka att antalet felaktiga uppgivna dödsorsaker ökar då antalet utförda 

obduktioner minskar.  

 

Det som helt och hållet avgör om och i så fall vilken undersökning som skall företas är på 

sättet vilket en person avlider. Vi pratar nu om ett begrepp som benämns som naturliga och 

onaturliga dödsfall. 

1.2 Syfte 

Vad är anledningen till minskningen i antalet genomförda obduktioner 1975-2002 och 

saknar man rättssäkerhet när man är död? 

                                                
1 Begravningsförordningen (1990:1147) 
2 Statistik, Dödsorsaker 2002, Socialstyrelsen 
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1.3  Hypoteser 

Tidigare sjukdomshistoria spelar för stor roll vad gäller fastställande av  

dödsorsak  

Den kulturella mångfalden försvårar möjlighet till rättssäker bedömning av dödsfall 

Polisens resurser, kunnande och/eller rutiner försvårar upptäckten av brott bakom dödsfall 

Sjukvårdens och polisens allt stramare budget hotar rättssäkerheten i form av färre 

undersökningar och obduktioner 

Medicinska och tekniska framsteg har gjort att obduktioner inte krävs i samma utsträckning 

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till statistiskt underlag mellan åren 1975 till 2002 och vi har valt 

att endast behandla författningar, statistik, intervjuer och redan företagna undersökningar i 

våra jämförelser.  

1.5 Metod 

Genom inhämtning och tolkning av lagar, förordningar, föreskrifter och rutiner gällande 

dödsfall, hos rättsmedicinalverket, sjukvården och polisen. 

Genom att hämta in och granska statistik på dödsfall och genomförda obduktioner samt 

intervjuer med verksamhetspersoner.  

Metoden som har använts är att sammanställa statistik över antalet genomförda obduktioner 

i Sverige under en 30 års period. Detta för att se om det går att finna någon tendens till 

ökning eller minskning genom åren. Anledningen till att en 30 års period är vald är framför 

allt av två skäl.  

Det första är att det är ett bra tidsspann för att kunna bedöma om någon förändring är 

tillfällig eller om det är en faktisk trend. Det andra är att ett allt för långt tidsspann medför 

svårigheter i informationsinhämtning i andra delar, vilket är av vikt för att tolka materialet 

och säkerställa kvalitén på resultatet. I de delar där benämningen av olika undersökningar 

kan ha ändrats över tiden har det tagits med i bedömningen. 

Statistiken visar den faktiska omständigheten att antalet obduktioner har minskat. 

Omständigheten att det har skett en minskning har sedan legat till grund för ett antal 

hypoteser som kan ge en förklaring till det och även värdet av den. 
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Genom att studera gällande lagstiftning och ställa den mot idag upphörd lagstiftning har det 

gått att påvisa ändringar som torde påverka statistiken. Dock räcker inte det för att förklara 

hela minskningen.  

Det finns inte så många tidigare undersökningar på området, men de som finns ger 

ytterligare förklaringar och gav stöd i teorin att en minskning av antalet obduktioner ökar 

risken för felaktigt uppgivna dödsorsaker. 

För att verifiera den misstanken hölls några intervjuer med personer som i sin 

myndighetsutövning har insikt i hanteringen av avlidna och har insikt i riskerna med 

felaktig handläggning. 

Vi har intervjuat:  
Överläkare och avdelningschef på Rättsmedicinsk avdelning Norrlands Universitets 

Sjukhus Susan Sprogoe-Jakobsen  

Polisinspektör/ Kriminaltekniker i Uppsala Län Bo Andersson  

Polisinspektör i Jämtlands Län Michael Lundberg  

Intervjuerna har genomförts på plats i Umeå. Intervjuerna har tagit ungefär en timme vid 

varje tillfälle och har baserats på ett intervjuformulär med 14 frågor. Intervjuformuläret 

bifogas med bilagor. Urvalet av intervjupersoner är gjort för att få en bredd på 

verksamhetsområden men samtidigt kunna vidröra varandras områden.  

Vi kommer att använda oss av Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån, 

Rättsmedicinalverket och Brottsförebyggande rådets databaser för vårat statistiska 

underlag. 

2 Begreppsförklaringar 
 

Dödsfall, definitioner3: 

Naturliga dödsfall p.g.a. endast sjukdom, ex. infarkt.  

Onaturliga dödsfall p.g.a. annat än endast sjukdom, ex. yttre våld. 

                                                
3 Rättsmedicin för läkarlinjen, Umeå Universitet Ht 2005, Enheten för Rättsmedicin 
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Vad är en rättsmedicinsk undersökning, vad är en klinisk obduktion? 

För att kunna få en förståelse för vad som är avgörande i bedömningen när det gäller 

dödsfall så föreligger en skillnad i rättsmedicinska kontra kliniska obduktioner. Syftet med 

de två olika ”benen” av undersökningar på avlidna belyses och utvecklas.  

 

Lagregleringen vad gäller undersökningar av avlidna redovisas, inte i sin helhet utan där 

vidare information är önskvärd för läsaren hänvisar vi till lagtexten och referenser.  

 

4 § Med obduktion avses att kroppen efter en avliden öppnas och undersöks invändigt. 

Obduktionen kan vara klinisk eller rättsmedicinsk. En rättsmedicinsk obduktion skall också 

innefatta en yttre undersökning av kroppen. 

Med rättsmedicinsk likbesiktning avses en yttre undersökning av kroppen efter en avliden. 

Undersökningen kan innefatta blodprovstagning och andra mindre ingrepp. 

 

Rättsmedicinsk undersökning 

Syftet med en rättsmedicinsk obduktion är att i första hand utreda om brott föreligger. En 

annan funktion är att upptäcka brott som tidigare gått obemärkt förbi. 5-10 %4 av alla mord 

upptäcks först vid obduktion. Man gör en rättsmedicinsk obduktion för att fastställa 

dödsorsak dels för dödsorsaksstatistiken samt för information till anhöriga. Man återför 

erfarenheter till samhället när det gäller skador, droger, mediciner m.m.  

När det gäller rättsmedicinska undersökningar och obduktioner så skiljer de sig från de 

kliniska obduktionerna i varför man vill genomföra dem. Rättsmedicinska och kliniska 

obduktioner regleras i samma lag: Obduktionslagen5 (se bilaga 1)  

Beslut om rättsmedicinska undersökningar tas av polismyndigheten i samband med en 

förundersökning om brott föreligger. Även åklagarmyndighet och allmän domstol kan 

besluta om rättsmedicinsk undersökning skall företas. 

En rättsmedicinsk undersökning kan beslutas oavsett den avlidnes eller anhöriges 

inställning till detta. 

 

                                                
4 Rättsmedicin för läkarlinjen, Umeå Universitet Ht 2005, Enheten för Rättsmedicin 
5 Lag (1995:832) om obduktion m.m. 
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Det finns olika typer av rättsmedicinska undersökningar, vad som ingår i dessa regleras i 

SOSFS 1997:26 (M) Rättsmedicinalverkets föreskrifter Rättsmedicinska 

undersökningar av avlidna. 

Rättsmedicinsk likbesiktning 

En yttre undersökning utförs. Provtagning som är möjlig att genomföra utan att kroppen 

öppnas görs vid behov. 

 Rättsmedicinsk obduktion 

En yttre och inre undersökning utförs. Därutöver görs ytterligare undersökningar och 

provtagningar när det är befogat med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. 

 Utvidgad rättsmedicinsk obduktion 

En yttre undersökning utförs. Besiktning av kläder och andra föremål samt besudlingar 

skall göras. Därutöver skall kläder och andra föremål som kan få betydelse som bevis 

dokumenteras och lämnas till polismyndigheten om det inte är uppenbart onödigt. 

Erforderliga mjukdelspreparationer skall göras. 

Klinisk obduktion 

Författningsändringar6 1990-01-01 och 1991-07-01 innebar att ansvaret för naturliga 

dödsfall även utanför sjukvårdsinrättning överfördes till primärvården. Innan 

författningsändringen så var det stadgat att alla dödsfall som skedde utanför 

sjukvårdsinrättning skulle undersökas av rättsmedicinsk avdelning. Huruvida en klinisk 

obduktion skall företas beslutas av läkare. En klinisk obduktion får företas om den avlidne 

gett ett skriftligt medgivande eller om det finns anledning att anta att den avlidne inte skulle 

motsätta sig ingreppet. (se bilaga 2). 

 

Lag (1995:832) om obduktion m.m. 

13§ 

En rättsmedicinsk undersökning av en avliden får göras om undersökningen kan antas vara 

av betydelse för utredningen av ett dödsfall som inträffat under sådana omständigheter att: 

1. det inte skäligen kan bortses från möjligheten att dödsfallet har samband med ett 

brott, eller 

det kan misstänkas ha förekommit fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården 

6§ 

En klinisk obduktion får utföras om obduktionen behövs för att: 
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1. fastställa dödsorsaken 

2. vinna viktig kunskap om sjukdom som den avlidne haft eller om verkan av 

behandling som den avlidne gått igenom, eller 

undersöka förekomsten av skador eller sjukliga förändringar i den avlidnes kropp 

3 Aktörer 

Sammanfattande principer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En samlad bild av den avlidnes sjukhistorik (patientjournal) och en yttre undersökning av 

kroppen görs av läkare. Är den avlidne identifierad och har en känd sjukdomsbild kan detta 

direkt leda till att ett dödsorsaksintyg skrivs. Är sjukdom ej känd skall läkare begära klinisk 

                                                                                                                                               
6 Begravningslagen (1990:1144) och Begravningsförordningen (1990:1147) 

 

Bakgrundsuppgifter + 

undersökning av kroppen

Onaturlig död (el missbrukare el 

förruttnelse) 

el Lex Maria el okänd id

Känd identitet (naturlig död)

Polisanmälan - polisutredning

Rättsmedicinsk obduktion

Dödsorsaksintyg

Ej känd sjukdom + 

anträffad död

Ej känd dödsorsak

Klinisk obduktion

Känd sjd/ sjdbild eller bevittnat

Känd dödsorsak

Dödsorsaksintyg
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obduktion som görs inom sjukvården, innan dödsorsaksintyg utfärdas. I detta skede kan 

läkaren komma att polisanmäla händelsen.  

Är det en onaturlig död t.ex. genom yttre våld skall det göras en rättsmedicinsk obduktion 

på rättsmedicinsk avdelning. När detta är genomfört kan dödsorsaksintyg utfärdas. 

Läkarens roll 

Läkarens roll i dödsfall är kanske den bredaste, när det gäller dödsfall så kan man även 

belysa olika ”typer” av läkare. Initialt vid ett dödsfall så skall personen som avlidit 

konstateras död och ett dödsbevis skall utfärdas. Denna procedur får vilken läkare som helst 

utföra. Kravet är att det är en läkare som gör detta. I många fall kan det vara en 

allmänläkare på jour eller en allmänläkare på närbelägen vårdcentral som konstaterar 

dödsfallet.  

Även dödsorsak skall fastställas av läkare när någon avlidit, inte heller detta kräver någon 

specialistkompetens. I s.k. förväntade dödsfall kan läkaren underlåta att se den döde för att 

fastställa dödsfall7   Om läkaren misstänker brott bakom dödsfallet så skall läkaren anmäla 

detta till polismyndigheten8 . 

Läkares skyldigheter regleras enligt: 

Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd  

om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall SOSFS (M) 1996:29) (se 

bilaga 3) 

Polisens roll 

Polisen har en helt avgörande roll i inledningen av ärendet kring ett dödsfall. Det ligger på 

polismannen på plats att göra en bedömning av situationen kring dödsfallet och även en 

bedömning av den avlidne. Det viktigaste för polisen initialt är att avgöra om dödsfallet är 

naturligt eller om det är onaturligt, vilket i förlängningen ger frågan skall kriminaltekniker 

kallas, skall läkare kallas? Det finns olika sätt att hantera ett dödsfall beroende på var i 

Sverige dödsfallet sker, i vissa polisdistrikt är det alltid ett yttre befäl som åker ut till 

platsen för ett dödsfall men i andra distrikt är det den patrull som är lättast tillgänglig.  

                                                
7 15§ Begravningsförordningen 
8 4 kap. 4 § första stycket Begravningslagen 
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Till Polisens uppgifter hör att utreda onaturliga och misstänkt onaturliga dödsfall i syfte att 

bl.a. upptäcka eller utesluta brott. Sådana dödsfall har ofta orsakats av yttre påverkan, 

exempelvis genom skada eller förgiftning9. 

Polisens handlande vid dödsfall regleras i: 

RPS allmänna råd om åtgärder vid dödsfall som kan ha orsakats av yttre påverkan 

m.m.  FAP 414-1 (se bilaga 4) 

4  Resultat 

4.1 Obduktionsfrekvens 

För att åskådliggöra minskningen i antalet utförda obduktioner har vi sammanställt två 

stycken diagram (Figur 1 och Figur 2) med årtalen 1975 –85 –95 –02 som centrala. Dessa 

två diagram redovisar både rättsmedicinska och kliniska obduktioner samlat. 

Obduktionsfrekvens är andelen dödsfall där dödsorsaksuppgiften grundas på klinisk 

obduktion, rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning som 

inbegriper obduktion. Klinisk obduktion görs på initiativ av läkare och rättsmedicinsk görs 

på initiativ polismyndighet, åklagare eller domstol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 RPS allmänna råd om åtgärder vid dödsfall som kan ha orsakats av yttre påverkan m.m. FAP 414-1 
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4.1.1 Kommentar Obduktionsfrekvens: 
Figur 1 redovisar antalet dödsfall där det företagits någon form av obduktion. Urvalet är 

gjort på män10.  

Det man direkt utifrån denna statistik kan påvisa är en sjunkande trend i antalet utförda 

obduktioner.  

Det är ingen drastisk ändring som skett vid något specifikt år utan det är en långsamt 

sjunkande trend, dödsfallen som obduceras blir färre och färre.  

Oavsett vilket årtal man tittar på så obduceras alltid flest dödsfall i ålderskategorin 15 – 44 

år. Detta beror med största sannolikhet på att de flesta som avlider p.g.a. våld eller på ett 

annat onaturligt sätt finns i denna ålderskategori.  

Det finns en avvikelse i statistiken som bryter mot den sjunkande trenden, det är antalet 

utförda obduktioner på män i ålderskategorin 15 – 44 år 2002 där det utfördes fler 

obduktioner än 1995. En tänkbar förklaring till detta är att det år 2002 redovisas 219 

fullbordade mord och dråp eller misshandel med dödlig utgång och bara 179st år 199511  

Figur 2 redovisar antalet dödsfall av kvinnor där det företagits någon obduktion. Urvalet är 

gjort på kvinnor12.  

                                                
10 Statistik, Dödsorsaker 2002, Socialstyrelsen 
11 Brottsförebyggande rådet 
12 Statistik, Dödsorsaker 2002, Socialstyrelsen 
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Samma sjunkande trend i antalet utförda obduktioner som i Figur 1 är tydlig. Kvinnor 

obduceras i något lägre utsträckning än män. Vad detta beror finns det inget entydigt svar 

på. En orsak skulle kunna vara att färre kvinnor går en onaturlig död till mötes. 

4.2 Bristfällig handläggning av onaturliga dödsfall 

Som tidigare visat har antalet genomförda obduktioner minskat signifikant genom åren. 

Frågan är då om det påverkar rättsäkerheten eller, oavsett om det föreligger något brott 

bakom dödsfallet, att fel dödsorsak uppges i dödsorsaksintyget?  

Hur skall man då påvisa att det sker felbedömningar av dödsfall?  

 

Åtminstone en undersökning har gjorts på området13. Den gjordes inom 

upptagningsområdet för Rättsmedicinska avdelningen i Umeå. 

Vi kommer i korthet att beskriva undersökningen och dess resultat. 

 

Man började med att i Statistiska centralbyråns (SCB) dödsorsaksregister söka efter 

samtliga dödsfall i Sverige som enl. lag borde vara anmälda till polis. Begränsning i tid 

gjordes mellan 1 januari 1990 t.o.m. 31 december 1996.  

Av  35 282 funna fall, både onaturliga dödsfall och okänd eller ofullständig dödsorsak,  

valde man att gå vidare med 3846 fall, av vilka de avlidna var bosatta inom Umeås 

upptagningsområde.  

I 1264 fall(33 procent) av dessa hade man fastställt dödsorsak och dödssätt utan 

rättsmedicinsk undersökning. 

Efter granskning kunde man sålla bort ytterligare dödsfall. Detta p.g.a. att flera t.ex. hade 

blivit undersökta utan att det antecknats, eller hade dött utanför Sverige eller hade tidigare 

känd sjukdom m.m. 

 

De fall som blev kvar och som man i detalj granskade var 415 st. 

Polisen fick kännedom om endast 58 fall (14 procent) av dessa 415 st. 

Polisen hade bara motiverat varför det inte skulle genomföras undersökning i 30st av dessa 

fall. Även motiveringen var i några fall högst tvivelaktig där det fanns motiveringar som 

”föräldrarnas motvilja” och ”hög ålder”.  

 

                                                
13 Bristfällig handläggning av onaturliga dödsfall:  Mats Öström, Kristin Ahlm, Anders Eriksson, 
Läkartidningen 2001; 98: 955-9 
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De skriver i sin sammanfattning: 

Trots gällande regelverk fastställs dödsorsaken utan rättsmedicinsk undersökning i en 

tredjedel av alla onaturliga dödsfall. Av de 415 personer som dött en onaturlig död och 

som analyserats i denna studie anmäldes endast 14 procent till polismyndigheten. 

 

Äldre, kvinnor och personer som avlidit efter längre tids sjukvård tillhörde dem som i 

mindre utsträckning kom till polisens kännedom. Det förelåg en geografisk variation i 

andelen onaturliga dödsfall som inte genomgick rättsmedicinsk undersökning.  

 

För förbättrad handläggning i onaturliga dödsfall i allmänhet bör rättsmedicinsk expertis 

konsulteras i större omfattning. 

 

4.3 Artikel Oblodigobduktion 
 
I en artikel i Kriminalteknik 4-2004 går det att läsa att prov görs vid CMIV (Center for 

Medical Image Science and Visualization) vid Universitetssjukhuset i Linköping på 

tvärmedicinsk forskning bl.a. med datortomograf. Det är först på senare år som tillräckligt 

kraftfulla datorer och grafikkort kommit ut på marknaden. Denna utveckling ger en 

möjlighet att använda den här tekniken i ett rättsmedicinskt syfte. Tekniken kan framställa 

tredimensionella bilder av människokroppen. ”…Förberedande virtuella obduktioner med CT 

(datortomografi) kan vara till stor hjälp, särskilt vid vissa problemområden. Man kan se om det 

finns gas/luft på olika ställen i kroppen och därmed även kunna gå in och ta prover på gasen, vilket 

kan ge mycket viktiga upplysningar vid exempelvis dykolyckor där det kan handla om vätskefyllda 

lungor, gasemboli och lungsprängning. Vid en vanlig obduktion ser man inte gasen på samma 

tydliga sätt och dessutom försvinner ju gasen när man skär i kroppen. Metoden kan också vara till 

stor hjälp vid bland annat plötslig spädbarnsdöd, mord, trafikolyckor och innebrända personer…” 

 

- ”Det är viktigt att komma ihåg att även om bilderna blir mycket fina är det 

ändå en tolkningsfråga i slutändan. Röntgenläkarna som bedömer bilderna 

måste veta vad de kan titta efter och vilken information bilderna kan ge”14. 

På rättsmedicin i Köpenhamn görs redan CT undersökning på samtliga dödsfall. En CT 

undersökning kostar i dagsläget ca 2500kr och en rättsmedicinsk undersökning kostar idag i 

Sverige ca 9000kr 
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4.4  Intervjudata 

Tidigare sjukdomshistoria spelar för stor roll vad gäller fastställande av 

dödsorsak: 
Det samlade intrycket av intervjuerna är att den tidigare sjukdomshistorien inte spelar en 

avgörande roll. Denna hypotes vattnas ur ytterligare då det inte sällan är så att det är olika 

läkare som utfärdar dödsbevis och som fastställer dödsorsak.  

Dock finns det i intervjuerna en känsla av att det vid ett flertal tillfällen kan vara så att en 

läkare fastställer dödsorsaken i praktiken nästan enbart baserad på den avlidnes levnadssätt 

och omständigheter just vid dödstillfället.  

Något som påfallande ofta kommer upp i intervjuerna är att de läkare som konstaterar 

dödsfallet i regel saknar någon reell kompetens när det gäller kriminalteknik. T.ex. 

förståelse för att det kan vara en brottsplats de beträder. Vidare väcks kritik mot att det enda 

kravet för att kunna fastställa dödsfall och dödsorsak är att du har en läkarlegitimation. 

D.v.s. det finns inga vidare krav på utbildning när det gäller detta och det uppfattas som en 

brist, till skillnad från läkare med specialistkompetens i form av rättsmedicin. De har större 

kunskap i att bedöma eventuella orsakssamband mellan yttre påverkan och döden.   

Denna hypotes vinner inget större stöd i de genomförda intervjuerna  

 

Den kulturella mångfalden försvårar möjligheten till rättssäker bedömning 

av dödsfall: 
Konsekvent genom intervjuerna så står det klart att den kulturella mångfalden inte påverkar 

rättssäkerheten nämnvärt. Man försöker ju alltid att tillgodose anhörigas önskemål i den 

utsträckning detta är möjligt. Oavsett det gäller religion eller andra skäl.  

Intervjupersonerna konstaterar även att den kulturella mångfalden i sig inte påverkar 

arbetssättet när det gäller hanteringen av avlidna. När ett beslut väl är fattat av någon av de 

behöriga instanserna om att en rättsmedicinsk undersökning skall företas så kommer den att 

genomföras oavsett yttre omständigheter. Vidare så finns det ingen skillnad i själva 

utförande när det gäller t.ex. obduktion. En obduktion genomförs alltid på samma sätt för 

att säkerställa en så rättssäker behandling av kroppen som möjligt.  

Polisens arbete påverkas inte heller när gäller dödsfall i någon större utsträckning när det 

gäller den kulturella mångfalden. När en kriminaltekniker t.ex. är kallad till en plats där ett 

                                                                                                                                               
14 Johan Berge och Calle Winskog är rättsläkare och blivande doktorander vid rättsmedicinska institutionen 
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dödsfall skett så gäller samma förfarande som ovan beskrivits när det gäller rättsmedicinsk 

undersökning, nämligen att en kriminaltekniker alltid arbetar på samma sätt. Platsen för ett 

dödsfall skall genomgå samma noggranna typ av teknisk undersökning. Det finns inte 

utrymme för en kriminaltekniker att göra avkall på någon av hans undersökningsmetoder, 

oavsett yttre omständigheter.  

Denna hypotes motbevisas av intervjumaterialet.   

 

Polisens resurser, kunnande och/ eller rutiner försvårar upptäckten av brott 

bakom dödsfall: 
Det går inte att säga entydigt genom intervjuerna att polisens resurser direkt påverkar 

upptäckten av brott bakom dödsfall negativt. Det som framstår som viktigast för att 

upptäcka brott är den enskilda polisens erfarenhet och kunnande gällande dödsfall. Att ha 

tillgång till en kriminaltekniker är en stor hjälp, då de besitter ett stort kunnande. Därför 

saknar vissa polisdistrikt en viktig resurs då de inte har tillgång till kriminaltekniker dygnet 

runt, året runt. Vilket ställer större krav på ordningspolisen. Därför skulle man kunna säga 

att ökade resurser, i form av t.ex. fler tekniker, skulle minska osäkerheten och risken för att 

felbedömningar görs. 

Något som kom fram, som kanske inte hotar rättsäkerheten, är brister i organisationen hos 

polisen. Hur man handlägger dödsfallen skiljer sig åt mellan de olika länen. De län där det 

finns en utpekad person som sköter all handläggning framstår det som att det fungerar 

bättre mellan polis/rättsmedicin. Till skillnad från de län, där det ligger på olika personers 

ansvar, där det saknas inarbetade rutiner, med merjobb som följd. 

Denna hypotes vinner delvis stöd i intervjuerna. 

 

Sjukvårdens och polisens allt stramare budget hotar rättssäkerheten i form 

av färre undersökningar och obduktioner: 
Denna hypotes är diffus i svarsmaterialet från intervjuerna. Intervjuerna har inte kunnat ge 

något egentligt svar när det gäller budgetering eller kostnad för hanteringen av dödsfall. 

Även om vi under arbetets gång fått fram ungefärliga kostnader för vad t.ex. en obduktion 

kostar så kan det inte sättas i något sammanhang som har relevans. Man kan alltid 

spekulera i att i de bästa av världar med obegränsade resurser skulle man kunna undersöka 

och obducera alla avlidna för att minimera hotet mot rättsäkerheten. Dock är det en 

orimlighet. 
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Denna hypotes vinner inget direkt stöd, även om man kan spekulera runt att så är 

fallet. 

 

Medicinska och tekniska framsteg har gjort att obduktioner inte krävs i 

samma utsträckning: 
Nej, det finns det inget som tyder på. Gällande medicinska framsteg så framgår det att de 

kan underlätta vissa typer av undersökningar, men aldrig göra obduktionen i sig överflödig. 

T.ex. idag har man DNA-teknik som är till stor hjälp vid identifiering av en avliden. Innan 

fick man t.ex. försöka med polisens daktningsregister eller med hjälp av ev. tandkort från 

tandläkare. Men de teknikerna kräver dock att den avlidne finns med i polisens register eller 

har varit hos en tandläkare man känner till. Med dagens teknik kan man jämföra den 

avlidnes DNA mot en nära anhörigs DNA eller mot ett hårstrå från en borste för att kunna 

fastställa identiteten, även om kroppen är svårt massakrerad. 

Röntgen är en teknik som finns i dag men inte alltid används då man saknar tillgång till 

egen röntgenutrustning. Man måste anlita vanliga röntgenavdelningar på sjukhuset och 

saknar i dagsläget avtal med dom. Nyare teknik som CT-scan15 finns också, men används 

inte alls. Det finns vissa problem med att tolka bilderna då den mesta kunskap runt det 

baseras på levande människor och det sker förändringar i kroppen när man avlider. 

Det framstår nästan som att utvecklingen har försvårat utredningarna än underlättat. 

Undersökningarna har blivit mer och mer omfattande då det finns så många olika 

undersökningar att göra. 

Utvecklingen har även gått framåt vad gäller dödssätt. Det finns idag så många olika 

mediciner, illegala droger och preparat som vi inte känner till effekterna och biverkningarna 

av. Vi dör även våldsammare idag med fartstarkare bilar och motorcyklar m.m. 

Denna hypotes saknar helt stöd i intervjuerna. 

  

4.5 Resultatsammanfattning 

Resultaten baseras på ett samlat värde av statistik, undersökningar och intervjuer. Detta 

värde har ställts mot nu gällande lagstiftning och i viss del även upphörd lagstiftning. 

Statistiken visar en signifikant minskning i antalet utförda obduktioner sett över en 30 års 

period.  

                                                
15 Tidningen Kriminalteknik 4-2004 
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Oavsett ålder eller kön på den avlidne så har det skett en successiv minskning över tiden. 

Något som även det visar sig klart i statistiken är att ålderskategorin 15 – 44 år är den som i 

största utsträckning obduceras. Detta torde ha en förklaring i att denna ålderskategori är den 

mest aktiva och risktagande med olyckor med dödlig utgång som följd. 

Desto högre upp i ålderskategori man kommer desto färre obduktioner företas vilket kan ha 

en naturlig förklaring i att dödsfallen är så kallade förväntade dödsfall16. 

 

Den undersökning som redovisas i resultatdelen påvisar i brister i handläggning av dödsfall 

hos läkare och polis. Bristerna resulterar i att onaturliga dödsfall som enligt lag skall 

genomgå rättsmedicinsk undersökning aldrig gör det. Anledning till detta beror både på att 

läkarna underlåter att till polis anmäla onaturliga dödsfall, samt att i de fall läkaren anmält 

dödsfallet så fattar polisen felaktiga beslut i att avstå rättsmedicinsk undersökning. Det 

finns en tendens till att vara en och samma polisdistrikt som inte får in anmälningar från 

läkare som även fattade beslut att avstå från rättsmedicinsk undersökning. 

 

Intervjuerna är tänkta att verka som ett komplement till övriga resultat. Intervjuerna 

behandlas som ett jämförelseunderlag till övriga resultat, ett antal frågor har ställts personer 

som är verksamma inom sjukvård, rättsmedicin och polis.  

Resultatet ur svarsmaterialet visar på det mänskliga perspektivet när det gäller faktiska 

omständigheter kring ett dödsfall, allt från etiska och moraliska värderingar till 

resursfördelning och tillgängliga verktyg att utför sitt arbete på ett rättssäkert sätt. Det finns 

teknik idag som av en eller annan anledning inte används till fullo i svensk rättsmedicin. Se 

artikeln om proverna som företas i Linköping med datortomografi. Teknik lik denna 

används redan i en stor utsträckning i Danmark. Intervjuerna bevisar inte på långa vägar de 

hypoteser som är uppställda i rapporten, snarare så motbevisas de till viss del. Och detta i 

sig har ett stort värde i att komma till kärnan för anledningen till minskningen i antalet 

utförda obduktioner. Intervjuerna redovisas inte i sin helhet då detta saknar något egentligt 

värde, syftet med intervjuerna var att söka påvisa de uppställda hypotesernas bärighet 

utifrån aktörernas uppfattningar om anledningen till minskningen i antalet utförda 

obduktioner. Den röda tråden i intervjuerna är den att det inte går att komma ifrån att 

antalet genomförda obduktioner har minskat, och att detta inte kan ses på något annat sätt 

än som ett hot mot rättssäkerheten när det gäller hanteringen av dödsfall i Sverige.  

                                                
16 Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd  
om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall SOSFS (M) 1996:29) 
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Det går inte att skriva en resultatsammanfattning om detta område utan att kommentera 

lagstiftningen. Som visat i denna rapports tidigare kapitel, då främst: Begreppsförklaringar 

och Aktörer så regleras hela förfarandet när det gäller behandling av avlidna väldigt hårt av 

ett flertal olika lagar. Dessa lagar och förordningar skall anpassas till lokala rutiner och 

omständigheter vid varje enskilt dödsfall. Lagändringar17 på början av 90 – talet har helt 

förändrat ansvarsfördelningen av behandlingen av dödsfall. 

5  Diskussion 

5.1 Slutsatser 

 Exemplen som ges i bakgrunden på eventuella situationer som kan komma att påverka 

rättssäkerheten är centrala för denna rapport. De uppställda hypoteserna för denna rapport 

exemplifieras genom dessa. De här situationerna är inte på något sätt overkliga eller 

orimliga. De är tvärtom högst ordinära och är dagligt förekommande vilket gör dem 

skrämmande ur ett rättssäkerhetsperspektiv.  

Den signifikanta minskningen i antalet utförda obduktioner som beskrivs i bakgrunden är 

för stor för att kunna förklaras med en enskild orsak. Snarare är det så att minskningen skett 

successivt genom ett flertal orsaker. Viss del av minskningen kan förklaras med ändrade 

lagar och rutiner men långt ifrån hela. 

Ansvaret för den avlidne kan man dela upp mellan två aktörer, polis eller läkare. Här har 

sedan början av 90-talet ansvaret genom lagändring förskjutits. Innan lagändringen 

ansvarade polisen för samtliga dödsfall som skett utanför sjukvårdsinrättning och samtliga 

av dessa fall skulle genomgå någon form av rättsmedicinsk undersökning. Denna 

förskjutning av ansvaret medförde även högre organisatoriska krav då polismyndighet och 

sjukvård i större utsträckning måste samordna sin verksamhet.  

Vi finner att det ställs väldigt höga krav på läkare och poliser i bedömandet av dödsfall. Att 

bedöma om ett dödsfall är naturligt eller onaturligt är svårt och man kan inte begära att den 

enskilde polismannen skall besitta den sakkunskap som behövs för att göra en rättssäker 

bedömning i varje enskilt fall. Detsamma kan sägas om läkarna. 

Läkarna har en väldigt bra grundutbildning att luta sig mot, men ändå så kan de brista i reell 

kunskap. En läkare som praktiserat i 20 år är självklart väldigt och rutinerad och besitter en 

enorm kunskap. Frågan är om han har det ”kunnande” som krävs för att bedöma naturliga 

                                                
17 Begravningslagen (1990:1144) och Begravningsförordningen (1990:1147) 
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kontra onaturliga dödsfall, läkaren har kanske i detta fall enbart arbetat som allmänläkare 

och visar därigenom brister i att bedöma kausalsamband mellan yttre agens och döden. Det 

är en påtaglig brist i det att läkaren oftast inte har adekvat utbildning när det gäller 

rättsmedicin. Man saknar även ibland förståelsen för att platsen för dödsfallet kan vara en 

brottsplats vilket kan försvåra polisens arbete med spårsäkring. 

Det framstår som tidigare sjukdomshistoria spelar en stor roll när det gäller att fastställa 

dödsorsak. Det går inte att tro något annat när de flesta som avlider och fått t.ex. hjärt- eller 

kärlsjukdom konstaterat aldrig obduceras. Det är då tydligt att dödsorsaksintyget är utfärdat 

efter tidigare sjukdomsbild. 

Som visat har det i vissa fall inte spelat någon roll om läkaren anmält dödsfallet som 

onaturligt, eller ej då polisen ändå avstått att begära rättsmedicinsk undersökning. Polisen 

har i flera fall avstått rättsmedicinsk undersökning utan motivering eller med motiveringen 

” föräldrars motvilja” eller ”hög ålder”18 Det borde inte vara föräldrars inställning till 

obduktion eller den avlidnes ålder som avgör polisens bedömning i huruvida en 

rättsmedicinsk undersökning skall genomföras. Detta skulle kunna styrka teorin om att det 

saknas kunnande och rutiner på vissa polismyndigheter i hanterandet av dödsfall. Till viss 

del även resurser då tillgång till personal, t.ex. kriminaltekniker, som kan utföra grundliga 

undersökningar på plats som underlag för beslut är till stor vinst.  

 

Vad gäller statistiken så skall den direkt delas upp den på två delar, nämligen 

rättsmedicinsk obduktion och klinisk obduktion. Där den rättsmedicinska obduktionen är 

den som står för den absolut största delen av minskningen i antalet utförda obduktioner. Det 

borde kunna förklaras med lagändringen i början av 90-talet.  

Det går ändå att visa på en minskning på mellan 30 – 50 procent under den tid den nya 

lagen varit verksam. Dock har inte andelen i ålderskategorin 15 – 44 år minskat på detta 

sätt, denna kategori står relativt konstant. Detta har sin förklaring i sättet man dör på i den 

åldern. Det kan även vara en fara med denna statistik. Det skulle kunna påverka läkare och 

poliser i sin bedömning och på så sätt uppstår att det man letar efter finner man.  

 

 

                                                
18 Bristfällig handläggning av onaturliga dödsfall: Mats Öström, Kristin Ahlm, Anders Eriksson, 
Läkartidningen 2001; 98: 955-9 
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Det har inte kunnat styrkas på något sätt att det finns teknik idag som gör obduktioner 

onödiga, så man kan fråga sig varför antalet utförda obduktioner har sjunkit? Oavsett hur en 

person avlider så har inte behovet av obduktion minskat i så stor utsträckning som 

statistiken visar. 

Det finns däremot teknik idag som inte används i svensk rättsmedicin men som i andra 

länder används som ett komplement till rättsmedicinsk undersökning. Anledningen till att 

tekniken inte används än i Sverige är oklar men det pågår i dagsläget försök med att 

implementera CT-scan i ett rättsmedicinskt syfte.  

Skall nämnas också att vi hade att pröva om teorin att det fanns kulturella och religiösa 

faktorer som kunde försvåra utredningen efter ett dödsfall. Vi kan bara konstatera att det 

inte framkommit något som talar för att så skulle vara fallet. Platsundersökningar och 

efterföljande undersökningar, så väl kliniska som rättsmedicinska, av den avlidne har 

hanterats opåverkat av kultur eller religion. 

5.2 Förslag 

Rättsmedicinsk expertis skall alltid konsulteras vid dödsfall utanför sjukvårdsinrättning. 
Utnyttja tillgänglig teknik. 
Förbättra kunskap kring gällande lagstiftning. 
Gemensam lagstiftning kring hantering av dödsfall. 
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Bilaga 1 

Lag (1995:832) om obduktion m.m. 

12§  

Med rättsmedicinsk undersökning avses i denna lag rättsmedicinsk obduktion eller 

rättsmedicinsk likbesiktning. Undersökningen skall göras i form av rättsmedicinsk obduktion, 

om inte ändamålet kan tillgodoses genom rättsmedicinsk likbesiktning. 

 

13§ 

En rättsmedicinsk undersökning av en avliden får göras om undersökningen kan antas vara av 

betydelse för utredningen av ett dödsfall som inträffat under sådana omständigheter att: 

1. det inte skäligen kan bortses från möjligheten att dödsfallet har samband med ett brott, 

eller 

2. det kan misstänkas ha förekommit fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården 

 

14§ 

En rättsmedicinsk undersökning får också göras om ett dödsfall kan antas ha orsakats av yttre 

påverkan och undersökningen behövs för att: 

1. fastställa dödsorsaken, eller 

2. vinna upplysningar av särskild vikt för miljöskydd, arbetarskydd, trafiksäkerhet eller 

annat liknande intresse. 

 

15§ 

En rättsmedicinsk undersökning får också göras om det behövs för att fastställa en avlidens 

identitet. 

 

17§ 

En rättsmedicinsk undersökning får genomföras, även om åtgärden strider mot den avlidnes 

eller de närståendes inställning. 

 

18§ 

Beslut om rättsmedicinsk undersökning som avses i 13 – 15§§ meddelas av polismyndighet. 

Även allmän domstol eller allmän åklagare får besluta om rättsmedicinsk undersökning som 

avses i 13§ 
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20§ 

Rättsmedicinsk undersökning skall utföras av läkare. Regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på särskild läkarkompetens för att 

utföra en rättsmedicinsk undersökning. 
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Lag (1995:832) om obduktion m.m. 

6§ 

En klinisk obduktion får utföras om obduktionen behövs för att: 

1. fastställa dödsorsaken 

2. vinna viktig kunskap om sjukdom som den avlidne haft eller om verkan av behandling 

som den avlidne gått igenom, eller 

3. undersöka förekomsten av skador eller sjukliga förändringar i den avlidnes kropp 

 

8 §  

En klinisk obduktion får utföras om den avlidne skriftligen har medgett obduktion eller uttalat 

sig för en sådan åtgärd eller om det av andra skäl finns anledning att anta att obduktion skulle 

stå i överensstämmelse med den avlidnes inställning. 

 

11§ 

Beslut i fråga om klinisk obduktion fattas av läkare. Endast läkare får utföra en sådan 

obduktion. 
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Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd  

om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall SOSFS (M) 1996:29); 

 

(Kursiverad text tillhör i sin helhet Begravningslagen eller Begravningsförordningen) 

2 Hälso- och sjukvårdens ansvar m.m. 

Att hälso- och sjukvårdens ansvar för omhändertagandet av avlidna har lagfästs innebär inte 

någon inskränkning av det ansvar som åligger t.ex. socialtjänsten, polisen, räddningstjänsten 

eller begravningsväsendet. Eftersom 1 § HSL gäller all hälso- och sjukvård är också det 

ansvar som åvilar andra vårdgivare än landstingen och kommunerna oförändrat. Ytterst 

ansvarar dock landstingen och kommunerna för att verksamheten är organiserad så att hälso- 

och sjukvårdens uppgifter oavsett platsen för ett dödsfall utförs på ett smidigt sätt och så att 

de efterlevandes situation så långt möjligt underlättas. 

 

Att fastställa att döden har inträtt samt att utfärda dödsbeviset och intyget om dödsorsaken är 

uppgifter som endast får utföras av läkare. Det ankommer på landstingen att organisera 

verksamheten så att dessa uppgifter alltid fullgörs. Att sjukhusen ansvarar för detta när någon 

avlider där eller förs dit i anslutning till dödsfallet föreskrivs i 4 kap. 3 och 5 §§ BL.  

 

4 Konstaterandet av dödsfallet m.m. 

1. Den läkare som vid ett dödsfall har fastställt att döden inträtt skall anteckna i 

patientjournalen när och på vilket sätt fastställandet skedde. Om kroppen inte redan är försedd 

med ett identitetsband (motsvarande), skall läkaren ansvara för att detta görs och anteckna i 

patientjournalen hur den avlidne har identifierats.  

2. Den läkare som vid ett dödsfall har fastställt att döden inträtt och därmed ansvarar för att 

även andra uppgifter utförs skall, om han eller hon inte själv fullgör en sådan uppgift, 

anteckna i patientjournalen vem som har åtagit sig att utföra uppgiften. 

3. En läkare som har utfärdat ett dödsbevis eller ett intyg om dödsorsaken skall behålla en 

kopia av handlingen. Kopian skall behandlas som en journalhandling. 

 

4.1 Dödförklaringen 

Enligt lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död ankommer det på 

läkare att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet fastställa att döden har 

inträtt. Socialstyrelsen har meddelat särskilda Föreskrifter och allmänna råd i anslutning till 

den lagen. 
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Uppgiften att fastställa att döden inträtt (konstatera dödsfallet eller dödförklara en person) får 

inte överlåtas till någon som inte är läkare. Dödförklaringen skall ske så snart det är praktiskt 

möjligt. Läkaren behöver dock inte omedelbart inställa sig utan kan t.ex. ta hänsyn till sina 

övriga arbetsuppgifter. Tidpunkten för dödens inträde får fastställas med ledning av uppgifter 

från vårdpersonalen, anhöriga eller andra med kännedom om förhållandena. 

Vid sådana s.k. förväntade dödsfall då läkaren enligt 15 § BF får underlåta den där 

föreskrivna yttre undersökningen av den döda kroppen kan läkaren också fastställa att döden 

har inträtt utan att själv se den döde. En förutsättning är då att läkaren kan basera 

fastställandet på en undersökning som har gjorts av en sjuksköterska. 

 

5 Polisanmälan m.m. 

4 kap. 4 § första stycket begravningslagen: 

 

"Om förhållandena vid ett dödsfall är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk 

undersökning enligt lagen (1995:832) om obduktion m.m. skall den läkare som fastställt att 

döden har inträtt eller som annars skall utfärda dödsbeviset snarast möjligt anmäla dödsfallet 

till polismyndigheten i den ort där dödsfallet inträffade eller, om kännedom härom saknas, 

den ort där den döda kroppen har anträffats." 
 

Den läkare som vid ett dödsfall har fastställt att döden har inträtt eller som annars skall 

utfärda dödsbeviset skall göra sådan anmälan till polismyndigheten som avses i 4 kap. 4 § BL 

enligt följande.  

1. När dödsfallet har eller kan ha orsakats av yttre påverkan (skada eller förgiftning) och alltså 

inte enbart av sjukdom, dvs. av någon annan person, olycksfall eller självmord. 

2. När det är svårt att avgöra om dödsfallet har orsakats av yttre påverkan. Detta gäller 

– när någon anträffas död och tidigare sjukdomsbild inte kan förklara dödsfallet, dvs. vid helt 

oväntade dödsfall hos både barn - bl.a. vid plötslig spädbarnsdöd - och vuxna när det finns 

anledning till tveksamhet om dödsfallet har naturliga orsaker, 

– när en missbrukare anträffas död, 

– vid framskriden förruttnelse. 

3. När dödsfallet kan misstänkas ha samband med fel eller försummelse inom hälso- och 

sjukvården. 

4. När den döde inte har kunnat identifieras  

Läkaren skall alltid beakta samtliga förhållanden vid dödsfallet, dvs. 
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– vad som framkommer vid undersökningen av den döda kroppen  

– förhållanden och fynd på platsen, 

– eventuella uppgifter i patientjournalen och från t.ex. anhöriga om tidigare sjukdom eller 

sjukdomsbild, samt 

– övriga omständigheter vid dödsfallet. 

En läkare som utför en klinisk obduktion skall också göra anmälan till polismyndigheten 

enligt ovan. Om en sådan anmälan tidigare har gjorts i anledning av dödsfallet, skall en 

förnyad anmälan göras endast om det vid obduktionen kommer fram omständigheter som 

talar för detta och som tidigare inte har varit kända. Obduktionen skall avbrytas i avvaktan på 

besked från polismyndigheten. 

När en läkare har anmält ett dödsfall till polismyndigheten, skall läkaren anteckna detta i 

patientjournalen. Där skall också antecknas när och hur dödsbeviset har lämnats till  

 

polismyndigheten samt, om polismyndigheten beslutat att någon rättsmedicinsk undersökning 

inte skall utföras, när läkaren har underrättats om detta. 

 

8 Undersökningen av kroppen 

15 § andra och tredje styckena begravningsförordningen: 

"Innan dödsbeviset utfärdas, skall en läkare göra en noggrann yttre undersökning av den 

döda kroppen om det inte står klart att en rättsmedicinsk undersökning skall göras. 

Den yttre undersökningen får också underlåtas om en läkare har undersökt den döde så kort 

tid före dödsfallet att det föreligger ett tillförlitligt underlag för att utesluta att det kan finnas 

skäl för en rättsmedicinsk undersökning." 

 

9 Dödsbeviset och intyget om dödsorsaken 

9.1 Allmänt om dödsbeviset och intyget om dödsorsaken 

Vid dödsfall i Sverige skall dödsbevis och intyg om dödsorsaken utfärdas utan dröjsmål. 

Beviset och intyget skall utfärdas av läkare. Detta föreskrivs i 4 kap. 2 § BL. Det är alltså 

endast läkare som får utfärda en sådan handling. Det behöver dock inte vara samma läkare 

som utfärdar båda handlingarna. 

En läkare är enligt 14 § BF skyldig att skyndsamt lämna en annan läkare de uppgifter som 

denne behöver för att kunna utfärda dödsbeviset och intyget om dödsorsaken. 

 

9.3 Intyget om dödsorsaken 
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16 § begravningsförordningen: 

"Den läkare som har utfärdat dödsbeviset skall även ansvara för att intyget om dödsorsaken 

utfärdas. När denne begär det, är den läkare som har vårdat den avlidne för den sjukdom 

eller det tillstånd som ledde till dödsfallet skyldig att utfärda intyget. Den läkare som skall 

utfärda intyget skall, om det behövs, ta initiativ till en klinisk obduktion. 

Intyget skall sändas till Socialstyrelsen inom tre veckor från det att dödsbeviset utfärdades. 

Denna tidsgräns får överskridas endast om det finns särskilda skäl. Socialstyrelsen skall i 

sådant fall skriftligen underrättas om förseningen och om skälen för denna. 

Efter rättsmedicinsk undersökning svarar Rättsmedicinalverket för att intyget utfärdas och 

sänds in." 

 

 

 

Det ansvar som åvilar den läkare som har utfärdat dödsbeviset innebär att denne antingen 

själv skall utfärda intyget om dödsorsaken eller förvissa sig om att en annan läkare åtar sig att 

göra det. Intyget skall, som förut nämnts, utfärdas enligt de instruktioner som framgår av 

formuläret. Där framgår också vart det skall sändas. 

 

Det är viktigt att läkarens uttalande om dödsorsaken är välgrundat. Detta är av stor betydelse 

för dödsorsaksstatistiken och forskningen samt för planeringen av hälso- och sjukvården. Det 

är därför angeläget att läkaren sätter sig in i fallet ordentligt samt noga och omsorgsfullt 

utfärdar intyget. 
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RPS allmänna råd om åtgärder vid dödsfall som kan ha orsakats av yttre påverkan 

m.m.  FAP 414-1  

 
1. Inledning 

Till Polisens uppgifter hör att utreda onaturliga och misstänkt onaturliga dödsfall i syfte att 

bl.a. upptäcka eller utesluta brott. Sådana dödsfall har ofta orsakats av yttre påverkan, 

exempelvis genom skada eller förgiftning. 

Av 2 § lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död framgår att det 

ankommer på läkare att fastställa att döden har inträtt. 

Bestämmelser om läkares skyldighet att anmäla dödsfall till Polisen, om dödsbevis och intyg 

om dödsorsaken m.m. finns i begravningslagen (1990:1144) och begravningsförordningen 

(1990:1147). 

 

I lagen (1995:832) om obduktion m.m. finns bestämmelser om rättsmedicinsk undersökning. 

Regler om den särskilda undersökningsformen utvidgad rättsmedicinsk obduktion finns i 

Rättsmedicinalverkets föreskrifter SOSFS 1997:26 (M). 

 

2. Anmälan vid dödsfall m.m. 

Om en livlös person anträffas och några säkra dödstecken inte finns torde bestämmelserna i 2 

§ 4 polislagen (1984:387) innefatta att polisen skall se till att återupplivningsförsök görs och 

att personen snarast kommer under medicinsk vård. 

Är det ingen tvekan om att döden har inträtt, exempelvis vid förruttnelse eller skador som är 

uppenbart dödliga, får polisen ombesörja att den döde förs direkt till ett bårhus, där en läkare 

senare kan fastställa att döden har inträtt och utfärda dödsbeviset. 

 

4. Omhändertagande av kroppen och underrättelse till anhörig, m.m.  

 

Rättsmedicinsk undersökning m.m. 

Förutom fall av uppenbar eller misstänkt onaturlig död (brott, olyckor, självmord) får en 

rättsmedicinsk undersökning anses vara särskilt påkallad vid framskriden förruttnelse, när en 

missbrukare anträffas död eller när en person utan tidigare känd sjukdom anträffas död under 

oklara omständigheter och när någon avlider i samband med ett myndighetsingripande. Det är 

också viktigt att rättsmedicinsk undersökning görs i samband med plötslig spädbarnsdöd. I 

samtliga nu nämnda fall bör en platsundersökning utföras av kriminaltekniker. 
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I fråga om sådana undersökningar som avses i 14 § 2 lagen (1995:832) om obduktion m.m. 

bör en avvägning mellan angelägenhetsgraden av undersökningen och närståendes inställning 

till denna göras.  

Om en läkare anmält ett dödsfall till polismyndigheten enligt 4 kap. 4 § första stycket 

begravningslagen (1990:1144) bör myndigheten, innan man avstår från att besluta om 

rättsmedicinsk undersökning, samråda med rättsmedicinsk expertis (rättsläkare). 

 

6. Val av undersökningsform m.m. 

Vid val av undersökningsform bör polismyndigheten uppmärksamma att den mest 

kvalificerade undersökningsformen, utvidgad rättsmedicinsk obduktion, bör beslutas när  

dödsfallet har orsakats av brott eller när sådant inte kan uteslutas. Detsamma bör gälla när 

någon avlider i samband med ett myndighetsingripande. Rättsmedicinsk obduktion bör väljas  

i övriga fall när en obduktion behövs. 

Rättsmedicinsk likbesiktning bör väljas när dödsorsaken och händelseförloppet vid dödsfallet 

bedöms kunna klarläggas utan obduktion. 

I polismyndighetens beslut om undersökningsform bör även anges om polismyndigheten med 

stöd av 19 § lagen (1995:832) om obduktion m.m. avser att närvara vid undersökningen. 
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Intervjuformulär 

 
 

• I egenskap av …………… kommer du i kontakt med avlidna. Vilken är din roll? 

• Viken lagstiftning styr ditt arbete? 

• Idag har vi ett mångkulturellt samhälle med olika trosuppfattningar och seder. 

Påverkar det ditt arbete? 

• Har det skett någon förändring i arbetet p.g.a. detta? 

• Har din arbetsbelastning förändrats och i så fall hur? 

• Vad tror du är orsaken till det? 

• Har det skett några tekniska framsteg på ditt område som markant förenklat ditt 

arbete? 

• Några tekniska framsteg som markant minskat ”felmarginalen”? 

• Känner du att du har de ”verktyg” du behöver för att lösa din uppgift? 

• Vad anser du behövs för att underlätta ditt arbete? 

• Hur tycker du att samarbetet med andra inblandade aktörer fungerar? 

• Antalet obduktioner har minskat markant genom åren. Vad tror du är orsaken till 

detta? 

• Finns det anledning att tro att ev. brott bakom dödsfall aldrig upptäcks? 

• Var ser du bristerna som kan påverka rättssäkerheten? 
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