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Om dödsfallet sker på sjukhus eller vårdhem
Läkare konstaterar dödsfallet, utfärdar ett dödsbevis och sänder detta till Skatteverket.
Sjukvårdspersonalen underrättar de anhöriga. På sjukhuset transporteras den avlidne till
bårhuset. Har dödsfallet skett på ett vårdhem skall begravningsbyrå kontaktas för att
transportera den avlidne till bårhus. Läkare skall också utfärda intyg om dödsorsaken. I vissa
fall vill man göra en obduktion för att säkert kunna fastställa dödsorsaken. Det är de anhöriga
som bestämmer om obduktion får göras.
Om dödsfallet sker i hemmet eller utanför sjukvården
Ambulans eller läkare skall tillkallas. Om det konstateras att personen är avliden tillkallas
alltid läkare. Läkaren utfärdar dödsbevis och begravningsbyrå tillkallas för att transportera
den avlidne till bårhus. Är dödsorsaken okänd eller det handlar om ett s.k. onaturligt dödsfall
d.v.s. mord, självmord eller olyckor begär polisen en rättsmedicinsk obduktion och där
behövs ej anhörigas tillstånd.
På begravningsbyrån
Här får du all hjälp du behöver med de praktiska detaljerna kring begravningen och alla frågor
som kan dyka upp. Byrån sköter all pappersexercis som krävs av myndigheterna, samt
försöker tillgodose alla önskemål kring begravningen i den mån det är möjligt.
Bisättning
är när kistan med den avlidne överlämnas till kapellet för förvaring inför begravningen. I
bisättningslokalen kan visning ske om de anhöriga så önskar.
Själaringning
Församlingen ringer i kyrkklockorna när någon avlidit.
Tacksägelse
I samband med söndagens gudstjänst läses det upp vilka församlingsmedlemmar som avlidit.
Kistläggning
Den avlidne kan antingen kläs i en speciell svepdräkt eller, vilket blivit allt vanligare, i sina
egna kläder.
Begravningsakt
Kan vara religiös (begravningsgudstjänst) eller borgerlig och kan ske i kyrka, kapell eller i
annan lokal. Man kan välja att ha den offentlig, då tid och plats meddelas i annonsen, eller
inom den närmaste familjekretsen, då väntar man ibland med att sätta in annonsen till efter
begravningen. Begravningsgudstjänsten är till för Svenska kyrkans medlemmar och utformas
av prästen i samråd med de anhöriga. Som regel kontaktar församlingsprästen de anhöriga
före begravningen. Akten består av inledningsmusik, ev. solosång eller extramusik, följt av
Psalmsång. Prästen håller griftetal där han talar om den avlidne, därefter följer bön samt
överlåtelsen. Då står man upp och prästen lägger tre skopor mull på kistan. Vid avskedet som
följer efter sista Psalmen går de närmast anhöriga, följt av släkt och vänner fram till kistan och
lägger en handbukett samt tar ett sista farväl. Därefter följer ev. solosång och
avslutningsmusik.

Den borgerliga begravningsakten kan antingen hållas av en borgerlig begravningsförrättare
eller en anhörig eller god vän och kan utformas efter egna önskemål.
Minnesstund
Efter begravningen kan man ha en minnesstund där man äter något och dricker kaffe. Man
kan vara i Församlingshemmet eller på någon restaurang men kan också ordna det själv
hemma. Man kan också välja att skiljas åt efter begravningen.
Gravsättning
Den vanligaste gravsättningsformen är kremering. Urnan kan antingen gravsättas på enskild
gravplats med gravsten eller i minneslund eller asklund. C:a två veckor efter begravningen tar
man kontakt med församlingen och beställer tid för gravsättning om det är i en gravplats eller
i asklund. Är det minneslund ombesörjer kyrkan gravsättningen och skickar ett brev till
anhöriga när det är gjort.
Vid jordbegravning bärs kistan ut till graven direkt efter begravningsakten och sänkes ner i
jorden och därefter tar man avsked.
Vad kostar det
Staten bekostar
Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift via skatten, oavsett om man
är medlem i Svenska kyrkan eller inte. I den ingår lokal för förvaring av avliden, lokal för
begravningsceremoni, gravplats under en tid av 25 år, gravsättning inklusive gravöppning och
återfyllning samt kremering.
Dödsboet bekostar
Bl. a. kista, urna, blommor, gravsten, transport till bisättningslokal. Är man inte medlem i
Svenska kyrkan men ändå vill ha begravningen i kyrkan kan församlingen ta ut en avgift på
mellan 7000 och 12000 kronor. Man får också själv betala för officiant vid borgerlig
begravning samt för extra musik och solosång.
En begravning kan kosta från c:a 10000 – 30000. Det bestämmer man själv och beror på om
man vill ha en enkel men värdig begravning eller en mer påkostad med dyr kista, annonser,
stora blomsterdekorationer, förtäring efteråt m.m. Saknar dödsboet tillgångar kan kommunen
gå in och betala.
Bouppteckning
Efter dödsfallet skall det inom tre månader göras en bouppteckning vilket enkelt uttryckt är en
sammanställning av den dödes tillgångar och skulder och denna skall registreras hos
Skatteverket.

