Nyttig viden om den elektroniske dødsattest
Sundhedsdatastyrelsen modtager årligt 96 pct. af alle dødsattester elektronisk. Men nu skal vi have de
sidste med.
Det har været lovpligtigt at indberette dødsattesten elektronisk siden 2007. Alligevel mangler der årligt at
blive indberettet et par tusinde dødsattester. Udover at det medfører et unødvendigt ressourcetræk blandt
de aktører, der arbejder med dødsattesten, har det også en konsekvens for kvaliteten af
Dødsårsagsregisteret og for pårørende til afdøde.
Dødsattestens digitale flow begynder med den elektroniske indberetning af dødsattestens side 1. Attesten
skal lovmæssigt indberettes senest to hverdage efter at ligsynet har fundet sted af den læge, der har synet
afdøde. Er attesten indberettet elektronisk sender Sundhedsdatastyrelsen med det samme oplysninger fra
dødsattestens side 1 videre til begravelsesmyndighedernes sagsbehandlingssystem. Når man her modtager
oplysningerne registreres dødsfaldet i CPR-registeret, hvorefter samtlige instanser (offentlige myndigheder,
banker, forsikringsskaber m.fl.), der abonnerer på CPR-oplysningerne, får besked om dødsfaldet. Det er
derfor særdeles vigtigt at oplysningen om bl.a. afdødes CPR-nummer og dødsdato er angivet korrekt på
dødsattesten.
En digital indberetning af dødsattestens side 1 betyder, at myndigheder og virksomheder langt hurtigere får
besked om dødsfaldet og dermed har en hurtigere sagsbehandling. Den digitale indberetning medfører
også at bedemanden undgår at aflevere papirattesten til sognet, og at sognet dermed både kan spare den
manuelle indtastning i deres sagsbehandlingssystem og slippe for at sende papirattesten retur til
Sundhedsdatastyrelsen. Unødig forsinkelse af dødsattesten forsinker det, der skal ske med afdøde
efterfølgende: begravelse, kremering samt eventuel udstedelse af ligpas, hvis afdøde skal til udlandet, idet
de pårørendes anmodning om begravelse og ligbrænding ikke kan behandles, førend dødsattesten er
udstedt, og dødsfaldet registreret. Det er derfor af stor betydning at dødsattestens side 1 indberettes
digitalt og ikke mindst indberettes hurtigt, for at lette processen for de pårørende til den afdøde i en svær
tid.
Den digitale indberetning af dødsattestens side 1 sikrer også, at den læge, der skal indberette
dødsattestens side 2 automatisk får besked herom, og dermed hurtigt kan ekspedere sagen til gavn for
både pårørende og kvaliteten i Dødsårsagsregisteret. De medicinske oplysninger om dødsfaldet på side 2
indgår nemlig i sagsbehandlingen af f.eks. den afdødes livsforsikring. Hvis dødsattestens side 2 ikke er
indberettet kan sagsbehandlingstiden blive meget længere, idet Sundhedsdatastyrelsen i disse tilfælde skal
rykke lægen for den manglende indberetning. Selv om dødsattestens side 2 bør indberettes så snart alle
oplysninger om dødsfaldet foreligger, mangler Sundhedsdatastyrelsen årligt et par tusinde side 2 attester.
Dette forringer kvaliteten i Dødsårsagsregisteret, idet personer i de tilfælde indgår med en manglende
dødsårsag i statistikken. Via løbende statistik på området, kan Sundhedsdatastyrelsen konstatere, at det
især er afdødes egen læge, der mangler at indberette dødsattestens side 2. Som det fremgår, er det derfor
også af stor betydning, at dødsattestens side 2 indberettes digitalt og rettidigt. Opgørelser fra

Dødsårsagsregisteret, som er baseret på de digitale indberetninger af dødsattesten, kan ses på
Sundhedsdatatstyrelsens platform www.eSundhed.dk
Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet en lille folder om den elektroniske dødsattest, som udover fokus på
indberetningen og eksempler på kodning af dødsårsager, også indeholder svar på de hyppigst stillede
spørgsmål om den elektroniske dødsattest, fx hvad lægen skal gøre, hvis der ved en fejl er indberettet en
forkert dødsdato. Folderen og andet materiale om dødsattesten, herunder printversion af dødsattestens
side 1, kan ses på www.sundhedsdatastyrelsen.dk/dodsattest.
Ved spørgsmål til Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) er man altid velkommen
til at kontakte Servicedesken i Sundhedsdatastyrelsen på tlf.: 32 68 39 00.

