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25. november 2013

Statens Serum Institut og Ministeriet for Ligestilling og Kirke orienterer begravelsesmyndigheder
og bedemænd om den elektroniske dødsattests side 1 og sammenhængen med
begravelsesmyndighedernes sagsbehandlingssystem
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Når der foretages elektronisk indberetning af dødsattestens side 1, vil der både eksistere en elektronisk
udgave og en papirversion af samme dødsattests side 1, idet papirversionen skal følge med liget til
begravelsesmyndighederne. Den elektroniske version indberettes direkte til Statens Serum Institut (SSI).
På den elektronisk indberettede dødsattest er lægens underskrift erstattet af en digital signatur udstedt i
henhold til regler om erhvervelse af digital signatur. Er attesten indberettet elektronisk er dette den originale
dødsattest. Såfremt der ikke er foretaget en elektronisk indberetning, anses papirattesten for at være den
originale dødsattest. Det er fortsat nødvendigt at underskrive enten en papirattest af side 1 eller en udskrift
af den elektronisk indberettede side 1 attest, der skal følge liget til begravelsesmyndighederne.
Siden juni 2013 har begravelsesmyndighedernes sagsbehandlingssystem, PersonSAG, dagligt modtaget
oplysninger fra SSI om de side 1-dødsattester, der er indberettet elektronisk til SSI. Udvalgte oplysninger fra
side 1 - dødsattesten danner grundlag for begravelsesmyndighedens registrering af dødsfaldet.
I de tilfælde, hvor der ikke er indberettet elektronisk, skal begravelsesmyndighederne taste oplysningerne fra
papirattesten i PersonSAG, og SSI skal derfor fortsat anmode om at modtage den originale dødsattest i
papirform fra begravelsesmyndighederne. Dette gælder uanset om begravelsesmyndighederne har
modtaget en elektronisk kopi/scannet kopi af den originale dødsattest.
Når begravelsesmyndighederne manuelt taster oplysninger fra papirattesten ind i PersonSAG, skal
papirattesten altså fortsat sendes til SSI.
Når dødsoplysningerne ikke tastes manuelt ind i PersonSAG, men allerede foreligger elektronisk, skal
papirattesten ikke sendes retur til SSI, idet attesten allerede er indberettet elektronisk.
Eventuelle spørgsmål i anledning af ovenstående kan enten rettes til Claudia Ranneries på clra@ssi.dk eller
til Personsupporten i Folkekirkens It på p-support@km.dk, tlf.: 70202535-2.
Med venlig hilsen
Claudia Ranneries og Sofie Navntoft Pedersen
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Det har siden 1. januar 2007 været obligatorisk at indberette dødsattester elektronisk, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 1046 af 20. oktober 2006 om
dødsattester. Der findes nærmere regler herom i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses vejledning nr. 10130 af 1. december 2006. Dødsattesten består
af to sider. Dødsattestens side 1 indeholder de formelle oplysninger til identifikation af afdøde, samt lægens erklæring om, at døden er indtruffet.
Dødsattestens side 2 indeholder de medicinske oplysninger om dødsfaldet.

