Vad händer när någon dör?
DÖDSFALL

BISÄTTNING

CEREMONI

Klinisk
obduktion

Dödsfall

Läkare

Jordbegravning
Dödsorsaksintyg

Stoftet på bår i
sjukhusets
bårhus

Svepning

Bisättningslokal

Rättsmedicinsk
undersökning

Oavsett hur och
var dödsfallet
sker, skall
läkare tillkallas
för utfärdande
av dödsbevis.

GRAVSÄTTNING

Dödsorsaksintyg
utfärdas. Kan
läkaren inte ange
dödsorsaken, sker
klinisk obduktion
på sjukhus. Detta
kräver i vissa fall
anhörigas
medgivande.
Om döden
misstänks ha
orsakats av annat
än enbart sjukdom,
kopplas polisen in.
Efter rättsmedicinsk
undersökning,
vilken sker på
rättsmedicinsk
avdelning, utfärdas
dödsorsaksintyg av
rättsläkare.

Balsamering:
Uppskjuta
förruttnelse genom
att blodet ersätts
med en härdande
vätska (t.ex.
formalinlösning).
Balsamering sker
oftast om tiden
mellan dödsfallet
och begravningen
blir altför lång och
kylda
förvaringsrum
saknas.

Den döde läggs i
den utvalda
kistan. Bädden
görs i ordning.
Den avlidne
kammas
händerna läggs
tillrätta, eventuell
blomma läggs i
kistan och locket
skruvas på.

Bisättningstransport sker
med speciell
bil.

Kyrklig/kristen
Borgerlig
eller annan
ordning än
Sv.kyrkans

Uppställning i
avvaktan på
ceremoni. Den
döde förvaras i kylt
rum i kyrka,
gravkapell eller
krematorium. De
anhöriga kan ges
möjlighet att se den
avlidne en sista
gång.

I grav på
kyrkogård
Vård av grav

Kremering

Urna i grav
Urna i kolombarium
askan strös för vinden
eller nedgrävs i
minneslund

Dödsfallet
tillkännages i
hemförsamlingens
kyrka
(själaringning/tacksägelse).
Annonsering i
tidning kan också
ha skett. Val av
ceremoni/program:
lokal och tidpunkt
sång/musik/psalm
officiant
dekorationer
(blommor etc.)
m.m.

Intyg för
kremering
utfärdas av
Skatteverket.

Gravsättning: När
kista eller urna
placeras i graven.
Gravsättningsintyg
erfordras (jämför intyg
för kremering).
Gravsättning av kista i
jord sker i allmänhet i
direkt anslutning till
begravningsceremonin
. Gravsättning av urna
brukar ske en tid efter
kremeringen i närvaro
av endast någon eller
några anhöriga. När
askan strös eller grävs
ner i minneslund är
inte de anhöriga
närvarande och man
får aldrig veta var i
minneslunden askan
efter viss person finns
(anonymt
begravningsskick).

