27. januar 2022
Dødsårsagsregisteret
LISK

Indberetning af dødsattest i SEI2 for barn der
dør kort tid efter fødslen
Når et barn dør kort tid efter fødslen, får barnet tildelt et cpr nummer. Når SEI2 laver et opslag
i cpr, er det en kopi der kigges i, og denne kopi er først opdateret med nye cpr numre ca 2 dage
efter oprettelse.
Derfor vil felterne om civil oplysningerne ikke automatisk blive udfyldt, men SEI kan nu håndtere
at man indtil 3 dage efter fødslen kan taste det pågældende cpr-nummer som barnet har fået
tildelt, og så selv udfylde navn og adresse felterne i skemaet.
På denne måde kan man altid udfylde, indberette og printe en dødsattest så forældrene kan få
den med og komme videre i deres proces.
Man kan ALTID udfylde en dødsattest på papir og give til forældrene, så barnet kan blive transporteret til kapellet eller lign. På næste side findes en tom udgave af dødsattesten til print, så
man altid kan få denne del klaret umiddelbart efter ligsynet. Den elektroniske dødsattest kan
indberettes efterfølgende.

For side 2 af dødsattesten gælder det samme som ovenfor.
Ved spørgsmål til SEI og dødsattesten er I meget velkomne til at ringe eller skrive til os i
Dødsårsagsregisteret (Susanne Holm Jørgensen / Linda Kongerslev)
Vi har telefon nummer 3268 8350
Sikker mail: doedsattest@sundhedsdata.dk
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Side 1
I henhold til afsnit XIII i sundhedsloven, jf. LBK nr. 191 af 28. februar 2018

Personnummer (CPR nummer)

Mand:

Fulde navn:

Uidentificeret:

Vej:

Nr/etage/side:

Postnr.:

By:

Kvinde:

Land:
Dreng:

Pige:

Dato:
Findetidspunkt:

Dato:

Afdeling:
Nr/etage/side:
Postnr.:

By:

Plejehjem:

Eget hjem:

Nr/etage/side:
Postnr.:

By:

Plejehjem:

Eget hjem:

Findested uden adresse:

Ligsyn:

Dato:
Rigor:

Livores:

Kontakt til politiet:
Elektroniske implantater:

Cadaverositas:
Ja:

Nej:

Ja - og de(t) er fjernet:

Ja - og de(t) er ikke fjernet:

Maceratio:

Andet:

Nej:

Ved ikke:

Har fra politiet modtaget meddelelse om, at stedfundne indberetning efter

182, stk. 2, at der intet er til hinder
efter udstedelse af ligpas
landet.

adresse, evt. stempel

Politiets stempel

