
Melding om dødsfall og dødsårsak
Hvordan melde digitalt

Sist oppdatert 21.05.21

og Folkehelseinstituttet



Web-løsning tilgjengelig via helsenettet

Lokal IT må gjøre tilpasninger for at løsningen skal 

være tilgjengelig. Teknisk informasjon finnes her: 

https://nhn.no/doedsfall-og-doedsaarsak/teknisk-

informasjon/

Leger som skal bruke løsningen må gå inn på 

denne adressen på helsenettet:  

https://helsepunkt.no/dodsmelding

Løsningen bruker HelseID for pålogging. 

Hvis HelseID ikke støttes av virksomhetens systemer, 

vil pålogging skje via ID-porten.

https://nhn.no/doedsfall-og-doedsaarsak/teknisk-informasjon/
https://helsepunkt.no/dodsmelding


Ett sted for melding av dødsfall og dødsårsak

Side 3

Webløsningen består av to hovedsteg:

Registrere dødsårsak
Etter at dødsfallet er registrert, kommer lege videre til 

registrering av dødsårsak. Når dødsårsaken er ferdig 

utfylt av lege, sendes den til Dødsårsaksregisteret. 

Registrere dødsfall
I det første steget registrerer lege dødsfallet, slik at 

Folkeregisteret oppdateres. 
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Innhold

1. Utfylling melding om dødsfall og dødsårsak

2. Oversikt over mine registreringer

3. Utskrift av legeerklæring

4. Annullere dødsfall

5. Melde dødsfall på person uten norsk ID

6. Mellomlagring av dødsårsak

7. Endre dødsdato eller registrere ny dødsårsak

8. Informasjon om fastlege

9. Svare på tilleggsspørsmål fra FHI
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Starte ny registrering

Side 5

Lege legger inn den avdødes f.nr/ d.nr 

• Løsninger søker opp og henter navn, alder og kjønn på 

den avdøde slik at lege kan vurdere at det er riktig person 

som meldes død.  Dette vises i neste skjermbilde

Trykk her for å registrere avdød uten norsk ID



Melde dødsfall  og fylle i/bekrefte kontaktinformasjon

Side 6

Avdødes navn, kjønn og 

alder vises tydelig.

• Dette for å redusere 

muligheten for å 

melde feil person død.

Legg til 

kontaktinformasjon som 

gjelder dette dødsfallet.

Det er viktig at det er kontaktinformasjonen 

til meldende lege som legges inn.

Folkeregisteret og Folkehelseinstituttet har i 

enkelte tilfeller behov for å komme i kontakt 

med legen som har meldt et dødsfall. Man skal 

ikke legge inn informasjon til for eksempel sin 

overordnede, kun meldende lege. 



Bekrefte – oppdatere Folkeregisteret

Side 7

Bekreft kontaktinformasjon 

og meld dødsfallet.

Bekreft dødsfall

• OBS! Folkeregisteret 

oppdateres umiddelbart: 

Når du bekrefter dødsfallet 

vil mange av innbyggerens 

tjenester bli avsluttet innen 

kort tid, som for eksempel 

BankID, banktjenester og 

NAV-tjenester



Registrere dødsårsak
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Du kan nå fortsette å melde dødsårsak. 

Påbegynt registrering mellomlagres automatisk.



Registrere dødsårsak forts.
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Utfylling av dødsårsak er i henhold til 

internasjonale krav fra WHO.

Dette gjelder også bruken av ICD10 

koder.

Rekkefølge av dødsårsak er svært 

viktig. Mulighet for å endre 

rekkefølge med «drag and drop»



Registrere dødsårsak forts.
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Automatisk søkefunksjon med 

synonymer.

Mulighet for å skrive in ICD10-

koden direkte.



Registrere dødsårsak forts.
Nye spørsmål hvis man velger JA
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Registrere dødsårsak forts.
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Sjekk at informasjonen i melding om dødsårsak er OK
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Siste sjekk før 

innsending til 

Dødsårsaksregisteret

Melding sendt

• Bekreftelse på at 

melding er sendt.

Min registreringer det 

siste året

• Oversikt over mine 

elektroniske 

registreringer det siste 

året.



Innhold
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1. Utfylling melding om dødsfall og dødsårsak

2. Oversikt over mine registreringer

3. Utskrift av legeerklæring

4. Annullere dødsfall

5. Melde dødsfall på person uten norsk ID

6. Mellomlagring av dødsårsak

7. Endre dødsdato eller registrere ny dødsårsak

8. Informasjon om fastlege

9. Svare på tilleggsspørsmål fra FHI



Oversikt over mine registreringer

Side 15 Side 15

Det er to måter å hente frem «Mine registreringer»

på i etterkant

Mangler årsak

Din nyeste 

registrering

Eldre ferdige 

registreringer
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7. Endre dødsdato eller registrere ny dødsårsak

8. Informasjon om fastlege

9. Svare på tilleggsspørsmål fra FHI



FHI -

25.05.2021

Utskrift av legeerklæring

Det er mulig å skrive ut legeerklæring fra løsningen. Dette gjøres i 

skjermbildet «Mine registreringer».

Vi minner om at det ikke lenger er lovpålagt å sende legeerklæring til 

kommuneoverlegen etter 01.10.2019. 

Se mer informasjon om forskriftsendringen her:  

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-06-21-795
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https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-06-21-795
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8. Informasjon om fastlege

9. Svare på tilleggsspørsmål fra FHI



Annullere dødsfall

Side 19

1

Annullering brukes kun hvis feil person er meldt død.

En annullering betyr at vedkommende ikke lenger vil være 

registrert som død i Folkeregisteret. Start med å søke frem 

den feilmeldte pasienten
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Innhold
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Registrere person uten fødselsnummer

Identitetstype

 Dansk personnummer

 DUF nummer

 Forsikringspolise 

nummer

 H-nummer

 Passnummer

 Svensk personnummer

 Social Security number

 Utenlandsk definisjon

 Annet
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Registrere person uten fødselsnummer

Oppholdskategori

 Arbeidstaker

 Asylsøker

 Turist

 Student

 Annet

 Ukjent

Side 22

Etter å ha oppgitt informasjon om 

avdøde, tas lege direkte videre til 

registrering av dødsårsak.
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Mellomlagring av dødsårsak – fortsette å fylle ut årsak

Side 24

Utfyllingen av dødsårsak lagres 

automatisk hvert 5 sekund. Påbegynt 

registrering mellomlagres i 7 døgn.

Det er to måter å gjenoppta utfylling av 

dødsårsak: 

1. Ved å klikke «Registrer dødsårsak» 

fra siden «Mine registreringer»

2. Ved å søke opp avdøde og klikke på 

«Meld dødsårsak»

1 Det dukker opp et pop-up-

vindu hvor lege kan velge 

om å fortsette tidligere 

utfylling eller starte på nytt
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Endre dødsdato eller registrere ny dødsårsak

Side 26

Ved å søke opp den 

avdøde, har lege mulighet 

til å korrigere dødsdato 

eller melde ny dødsårsak
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Informasjon om fastlege

Side 28

Fra oversikten i «Mine registreringer», 

har lege tilgang til informasjon om 

fastlege



Innhold

Side 29

1. Utfylling melding om dødsfall og dødsårsak

2. Oversikt over mine registreringer

3. Utskrift av legeerklæring

4. Annullere dødsfall

5. Melde dødsfall på person uten norsk ID

6. Mellomlagring av dødsårsak

7. Endre dødsdato eller registrere ny dødsårsak

8. Informasjon om fastlege

9. Svare på tilleggsspørsmål fra FHI



Svar på tilleggsspørsmål fra FHI

Klikk på «Svar på tilleggsspørsmål» og fyll 

inn etterspurt informasjon. 

Side 30

Når 

Folkehelseinstituttet 

trenger 

tilleggsinformasjon, 

får legen som har 

utstedt 

dødsmeldingen en 

e-post med lenke til 

elektronisk 

innmelding.

Legen klikker på 

lenken som ligger i 

e-posten og logger 

seg inn på vanlig 

måte


