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Information i dödsorsaksintyg - förtydligande vägledning 
till läkare som utfärdar dödsorsaksintyg 

 
Med anledning av covid-19 har WHO uppmärksammat behovet av stöd för en 
mer enhetlig och tillförlitlig information om dödsorsaker på dödsorsaksintyg. 
Syftet att kunna identifiera och registrera alla dödsfall som orsakats av covid-19, 
eller av andra orsaker.  

WHO har tagit fram en vägledning1 som förtydligar hur dödsorsaker anges enligt 
den standardmall som används internationellt, med särskilt fokus på rekommen-
derad terminologi för covid-19 som konstaterad dödsorsak, eller som sjukdom 
som bidragit till dödsfall.  

Detta är en sammanfattning av de viktigaste delarna i WHO:s vägledning som 
gäller information på dödsorsaksintyg.  

Den primära målgruppen för denna vägledning är läkare som utfärdar dödsorsak-
sintyg. 

Rekommenderad terminologi 
- ”covid-19” ska användas för att ange sjukdomen, när det är relevant, inte 

en ospecifik term som t ex ”coronavirus”. 
 
Information om orsaksförloppet för dödsorsaker 
- Specificering av information om orsakssekvensen som leder till dödsfall 

är viktig. Information ska alltid anges så detaljerat som möjligt, baserat på 
intygsutfärdande läkares egen kännedom om det specifika fallet, journal-
information, eller utförda tester exempelvis röntgen- eller laboratorietes-
ter. 

- Till exempel, i fall då covid-19 orsakat lunginflammation och dödliga 
andningsbesvär, bör både lunginflammation och andningsbesvär anges, 
tillsammans med covid-19, i rätt ordning i intygets del 1.  
Se exempel 1.  

                                                      
1 https://www.who.int/classifications/icd/covid19/en/ 
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Exempel 1: 

 
 

 
- I ett annat fall, då covid-19 bidragit till dödsfallet men inte varit den di-

rekta dödsorsaken, ska covid-19 anges som bidragande, i intygets del 2.  
Se exempel 2. 
Om diagnosen inte är verifierad kan tilläggsinformation anges.  
 
 
 

Exempel 2: 

 
 
 
Komorbiditet (samsjuklighet) 
- Det finns ökande evidens för att personer med befintliga kroniska tillstånd 

eller nedsatt immunförsvar har en högre risk att dö på grund av covid-19. 
Kroniska tillstånd kan vara icke-smittsamma sjukdomar såsom hjärt-kärl-
sjukdom, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och diabetes, eller 
funktionsnedsättningar.  

- Kroniska tillstånd som förelåg vid dödstillfället, exempelvis sådana som 
anges ovan, bör rapporteras och anges i intygets del 2 (”Andra sjukdomar 
eller skador som bidragit till dödsfallet”). 
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Mer information hos Socialstyrelsen 

För uppgiftslämnare till dödsorsaksregistret via e-tjänst eller blankett:  

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/lamna-uppgifter-till-regis-
ter/dodsorsaksregistret/  

Länk till blankett dödsorsaksintyg  

Frågor från hälso- och sjukvårdsverksamheter om dödsorsaksintyg kan stäl-
las till:  

inrapportering@socialstyrelsen.se 

 
Relaterad information om klassificering av covid-19 (bekräftad, misstänkt) med 
ICD:   

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-
webb/klassifikationer-och-koder/kodning-av-covid-19.pdf 

samt 

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-
koder/icd-10/ 

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/lamna-uppgifter-till-register/dodsorsaksregistret/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/lamna-uppgifter-till-register/dodsorsaksregistret/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/bilaga6-dodsorsaksintyg.pdf
mailto:inrapportering@socialstyrelsen.se
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/klassifikationer-och-koder/kodning-av-covid-19.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/klassifikationer-och-koder/kodning-av-covid-19.pdf
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