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Smittskydd, Region Norrbotten

Omhändertagande av person med
misstänkt/konstaterad covid-19 som
avlider i hemmet (inkl. särskilt boende/
gruppboende) eller på annan plats
utanför sjukhus
Smittspridning vid covid-19 sker framförallt genom nära kontakt med någon
som är sjuk genom dropp- och kontaktsmitta. Viruset kan då spridas via
hosta, nysningar eller via kontakt med kroppsvätskor och möjligen via förorenade ytor, föremål och utrustning. För att bli smittad av covid-19 måste
smittämnet hamna på slemhinnor i ögon, näsa eller mun.
Efter konstaterat dödsfall kvarstår viss risk för dropp- och kontaktsmitta
Risken för kontakt- och droppsmitta minimeras genom att korrekt använd
skyddsutrustning.

Skyddsutrustning vid omhändertagande av avliden
i hemmet vid misstänkt eller konstaterad covid-19
Berörda personer ska använda adekvat skyddsutrustning i alla led vid direkt
kontakt med kroppen fram till det att begravningen är genomförd.
Utrustning

Användning

Skyddsförkläde

Används för att skydda kläder från ev.
kroppsvätskor. Använd kortärmade
kläder under plastförkläde.

Skyddshandskar

Används eftersom det kan finnas risk
för kontakt med kroppsvätskor. Handskar ska inte desinficeras eller återanvändas.

Visir/skyddsglasögon och munskydd

Används om det finns risk för stänk av
kroppsvätskor mot ansiktet

Efter att arbetet avslutats genomförs noggrann hand- och underarmstvätt
med tvål och vatten alt. handdesinfektion.
Använt material kastas i separat avfallspåse som kasseras i brännbart avfall.

Omhändertagande av kroppen


Vanliga rutiner för omhändertagande av avliden i hemmet tillämpas.
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Vid misstänkt/konstaterad covid-19 ska den läkare som konstaterar
dödsfallet informera om detta på den bröstlapp/meddelande som fästs på
kroppen, samt muntligen till den som vidare hanterar kroppen.
Oavsett tilläggsinformation om covid-19 ska det enligt ordinarie rutin
informeras om förekomst av inopererat explosivt implantat och blodsmitta.
Inför transport vidare till kylrum eller bårhus sveps kroppen på vanligt
sätt. Information om covid-19 ska även sättas utanpå svepningen.
Bisättningssäck används inte i normalfallet vid covid-19 men kan behövas av andra orsaker, som exempelvis vid mycket kroppsvätska.
Efter kistläggning transporteras kistan till anvisat kylrum hos begravningshuvudman.
Den avlidnes kropp kan visas för anhöriga men kroppen ska inte vidröras utan adekvat skyddsutrustning. Handskar är tillräckligt om kroppen
bara berörs med händerna.

Obduktion
Obduktion genomförs endast om det är av mycket stor klinisk vikt. Om obduktion övervägs ska kontakt tas med medicinskt ansvarig patolog.
Om obduktion ska genomföras ska provresultat avseende covid-19 finnas
tillgängligt innan obduktion. Beslutande läkare (som konstaterat dödsfallet)
ansvarar för att genomföra provtagningen innan transport till bårhus.
Nph-prov tas med provtagningsset för influensa, se mikrobiologens provtagningsanvisning och instruktionsfilm. Provet förvaras i kylskåp i väntan på
transport och ska vara på laboratoriet inom 48 timmar. I obduktionsremiss
anges att prov har tagits.
Information inför ev. rättsmedicinsk obduktion återfinns på Rättsmedicinalverket webbsida.

Mer information
Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19
(Folkhälsomyndigheten)
Med anledning av det nya Coronaviruset
(Myndigheten för stöd till trossamfund).
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