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Transport av avliden. Avgifter. Tjänsteskrivelse
Ärendebeskrivning
Lagregleringar
Enligt 1 § Hälso- och sjukvårdslagen ingår det i hälso- och sjukvård att ta hand om
avlidna.
Landstinget har ansvar för detta om inte ansvaret faller på en kommun eller på en
enskild vårdinrättning. Landstinget har ansvar för att ta hand om de som avlider på
landstingets sjukvårdsinrättningar, i ordinärt boende eller på allmän plats inom
landstingsområdet. Ansvaret innebär att landstinget ska ombesörja transport till
bårhus och förvaring i bårhus i avvaktan på kistläggning.
Landstinget får enligt 26 § Hälso- och sjukvårdslagen ta ut avgifter i samband med
omhändertagande av avlidna. Landstingets uttag av avgifter följer SKL:s cirkulär
2005:52 på området.
Av 3 kap. 9 § kommunallagen framgår att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, och då bland
annat budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Hit räknas landstingets
avgiftsfrågor.
Tidigare beslut i landstingsfullmäktige samt hantering VLL
Landstingsfullmäktige fattade den 12 april 2011 (§ 95, VLL 91-2011) beslut om
kostnader för transport av avlidna. Man beslutade då att kostnad för transport av
avlidna till bårhus skulle debiteras med belopp som motsvarade landstingets faktiska
kostnad för transporten. Landstingsstyrelsen bemyndigades att godkänna de
tillämpningsregler och administrativa rutiner som kunde behövas. Beslutet trädde i
kraft den 1 maj 2011.
Till ärendet bifogades Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2005:52. Här
framgår bland annat att om någon avlider som är remitterad till sjukvård utanför
hemlandstinget ansvarar hemlandstinget för transport av stoftet till bårhus i
hemlandstinget. Detta ska då ske utan kostnader för dödsboet. (p. 3.4) Denna
princip har tillämpats av landstinget.
Avlider patienten däremot på ett av länets sjukhus, och efter detta ska transporteras
från sjukhusets bårhus till hemorten, blir det idag dyrare för dödsboet om det inte är
närmaste sjukhuset från hemmet räknat. Kostnaden fakturerar begravningsbyrån
direkt till dödsboet.
Nytt förslag till beslut - motivering
I en tid då man går mot att hela länets sjukhusvård ska nyttjas på bästa sätt, ökar
sannolikt patientflödena mellan sjukhusen och det kan komma att bli mer vanligt
förekommande att patienten avlider på annat sjukhus än hemsjukhuset.
För att åstadkomma en kostnadsneutralitet på detta område föreslås därför en
avgiftsändring. Förslaget innebär att principen om hemtransport vid remitterad
specialistvård utomläns utvidgas till att även gälla vid vård inom Västerbotten. Detta
föreslås åstadkommas genom att Västerbottens läns landsting bekostar transporten
från det sjukhus där patienten avlider, om detta inte är det närmaste sjukhuset från
hemmet räknat, till hemsjukhusets bårhus. Dödsboet står även fortsättningsvis för
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transporten från hemsjukhuset till hemorten. På detta sätt uppnås en
länsövergripande och jämlik tillämpning.
Med remitterad specialistvård avses även patienter som sökt och erhållit vård via
egen vårdbegäran.
Ekonomiska konsekvenser
Vad gäller ekonomiska konsekvenser av förslaget kan konstateras att det förra året
(2015) fanns 49 patienter som avled på annat än närmaste sjukhus i länet. Kostnaden beräknas till cirka 3 000 kr per transport för dessa vilket skulle innebära en ökad
kostnad för landstinget om 150 000 kronor per år. Detta avser transporter dagtid från
sjukhuset där patienten avled till bårhus på sitt hemsjukhus. Kostnaderna kan dock
komma att förändras över tid i och med förändringar av patientströmmar respektive
resultat av pågående upphandling inom området.
Förslag till beslut
Med anledning av ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta:


Om en patient avlider i samband med remitterad specialistsjukvård vid annat
sjukhus än patientens hemsjukhus, bekostar Västerbottens läns landsting
transporten från det sjukhus där patienten avlidit till hemsjukhusets bårhus.



I övrigt gäller att kostnad för transport av avlidna från hemsjukhusets bårhus
till kistläggning debiteras med belopp som motsvarar landstinget faktiska
kostnad för transporten.



Beslutet träder i kraft den 1 januari 2017.



Beslutet ersätter beslut i landstingsfullmäktige den 12 april 2011, § 95.



Landstingsstyrelsen får i uppdrag att fastställa tillämpningsregler och
administrativa rutiner för transporter av avlidna.
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