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Sv ensk Förening för ,AJImänmedicin , Sv ensk Förening för Patolog i och Svensk Rättsmed icinsk Förening
rekomme ndera r att detta jo urnalb la d använd s vid dödsfall utanfö r sjukh us och på sju khusens akutmottagning ar
Jou rnaibladet fylls i av de n läkare som har fastställt att död en har inträtt och/eller skall utfärda död sbev iset. Vad
som gäller vid dödsfa II framgår av Socialstyrelsens föreskrifte r och allmänna råd (SOSFS 1996:29). Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall. Blankettern a för död sbev iset och dödsorsaksintyget inn ehåller också
upplysninga r
Detta jou rnaiblad är en journ alhandling. Vid klinisk obduktion lämnas en kopia av Journ albladet till obd ucerande
läka re Vid polisanmälan lämnas en kopia av journa Ib la det till polise n
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Tidpunkt när dödsbeviset lämnades till polisen och hur det lämnades samt när polisen
lämnade eventuellt meddelande om att rättsmedicinsk undersökning inte skall utföras
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T ex åtgärder med nycklar, värdeföremål, vapen, husdjur etc och åtgärder enligt transplantationslagstiftningen (se SOFS 1997:4)
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