
 

Utarbeidet av MF Helse Kommune mai 2020 

Innføring av elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak 
 
BAKGRUNN 
Skattedirektoratet lanserte nytt Folkeregister i 2019. Ny løsning for elektronisk melding av dødsfall og 
dødsårsak har vært utprøvd siden 2018, og nasjonal innføring startet i mars 2020. Den nye løsningen er en 
av forutsetningene for et oppdatert Folkeregister, og fra 1.1.22 er det lovpålagt å melde dødsårsak 
elektronisk. Over 160 kommuner har allerede tatt løsningen i bruk. Både kommuneoverleger og meldende 
leger gir positive tilbakemeldinger på løsningen.  
 

ENDRINGER I LOKALE RUTINER VED BRUK AV ELEKTRONISK LØSNING  
Innføring av elektronisk løsning for melding av dødsfall og dødsårsak påvirker de lokale rutinene og det er 
viktig å kartlegge hvilke aktører som er involvert lokalt. Det er viktig å være klar over effektene av at man får 
oppdaterte data om dødsfall på et tidligere tidspunkt enn før. 
 
HVA ENDRES? 
- Tingretten mottar ikke meldingen på papir når elektronisk løsning brukes. De kan slå opp i 

Folkeregisteret for å få bekreftet dødsfallet. Se mer informasjon på Norges Domstolers sider.  
- Gravferdsbyråene får ikke lenger kopi av legeerklæringen, men kan slå opp i Folkeregisteret for å få 

bekreftet dødsfallet. 
- Der legeerklæringen på papir har vært brukt i andre arbeidsprosesser, som for eksempel administrativ 

oppdatering av personstatus i EPJ-systemet, avslutte vederlagsberegning eller andre tjenester, må 
dette løses på nye måter som for eksempel internmelding via EPJ. Se mer informasjon om innføring på 
Norsk Helsenett sine sider.  

 
HVA ENDRES IKKE? 
- Elektronisk melding om dødsfall medfører ingen endring i legens plikt til å varsle politiet ved 

unaturlig dødsfall. Lege som melder et dødsfall, skal uten opphold underrette politiet dersom det er 
mistanke om unaturlig dødsfall. Melding til politiet om unaturlig dødsfall skal skje muntlig eller telefonisk 
så snart som mulig. Skriftlig melding sendes i etterkant. Skriftlig melding er en signert utskrift av 
legeerklæringen om dødsårsak.  Påminnelse om dette ansvaret er også innebygd i løsningen.  

- Elektronisk melding om dødsfall endrer ikke lege og helsepersonells ansvar for å sikre god 
informasjon til og ivaretakelse av pårørende i forbindelse med dødsfall. 

- Legeerklæringen er juridisk sett ikke en del av pasientens journal. Legen oppfyller sin 
dokumentasjonsplikt knyttet til dødsfallet og syning av lik via mors-notat i pasientens journal. 
Virksomheter som har leger som utfører oppdrag utenfor virksomheten (for eksempel legevaktsleger) må 
sikre gode rutiner for dokumentasjon. 

 
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har publisert en nasjonal veileder som støtte til å utarbeide lokale 
rutiner. Les veilederen på Norsk Helsenett sine sider. 
 
TEKNISK TILRETTELEGGING 
Løsningen er tilgjengelig via helsenettet. For å tilgjengeliggjøre løsningen må lokal IT utføre tilpasninger som 
er best egnet for virksomheten. Les mer om enkel teknisk tilrettelegging.  

Når teknisk tilrettelegging er utført kan meldende lege ta i bruk løsningen ved å logge seg på med en eID, 
f.eks. BankID, Buypass eller Commfides, via denne adressen: https://helsepunkt.no/dodsmelding. 
Norsk Helsenett anbefaler at lenken gjøres enkelt tilgjengelig for legene, enten som lenke fra skrivebordet 
eller i verktøymeny i EPJ.  
 
SPØRSMÅL 

• Tekniske spørsmål skal alltid rettes til lokal IT. Hvis lokal IT har tekniske spørsmål etter å ha lest teknisk 
dokumentasjon kan disse rettes til NHN på telefon 24 20 00 00 eller kundesenter@nhn.no   

• Helsefaglige spørsmål fra leger eller kommuneoverleger rettes til FHI: edar@fhi.no  
• Spørsmål om innføringen og/eller uavklarte rutiner rettes til prosjektet i Direktoratet for e-helse: 

mfhelse@ehelse.no   

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/dodsfall/digital-melding/
https://www.domstol.no/arv-og-skifte/dodsfall-og-arv/hva-bor-gjores-etter-dodsfallet/
https://www.nhn.no/doedsfall-og-doedsaarsak/innfoering-i-kommunene/
https://www.nhn.no/doedsfall-og-doedsaarsak/opplaeringsmateriell/
https://nhn.no/doedsfall-og-doedsaarsak/teknisk-informasjon/
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