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PERSON- 
SUPPORTENS  
NYHEDSBREV 
Februar 2019 

GODKENDELSE AF 

BEGRAVELSESANMODNING PÅ TRODS 

AF FEJL I DIGITAL DØDSATTEST 

Hvis en digital dødsattest fra SEI indeholder fejl i dødsdato 

og/eller dødssted, skal du kontakte lægen, som har udstedt 

dødsattesten, for at få fejlen rettet. Denne læge er den eneste, 

som kan rette fejlen i SEI. Hvis du ikke kan få fat i lægen, skal du 

kontakte Sundhedsdatastyrelsen. Se kontaktoplysninger her.  

Hvis afgørelsen ikke kan afvente lægens rettelse af dødsattesten, 

kan du afgøre anmodningen om begravelse og ligbrænding, hvis 

du i feltet "Supplerende bemærkninger til 

kirkegård/krematorium/skifteretten" skriver, at du har været i 

kontakt med lægen eller Sundhedsdatastyrelsen omkring 

rettelsen, samt hvad rettelsen drejer sig om.  

Din afgørelse af anmodningen behøver således ikke at afvente, at 

dødsattesten bliver rettet.  

Bemærk, at lægens rettelse registreres automatisk i PERSON3.  

 

VEJLEDNING OM ASKEDELING 

P-supporten har udarbejdet to vejledninger om registrering af 

digital anmodning om begravelse, når der er ønske om 

askedeling.  

Vejledningen om registrering af askedeling, når der har været en 

bisættelse med gejstlig medvirken, finder du her.  

Vejledningen om registrering af askedeling, når der ingen gejstlig 

medvirken har været, finder du her. 

Bemærk:  

 Stiftet skal altid godkende askedeling.  
 For at anmodningen kan modtages digitalt, skal den ene 

halvdel af asken enten på en kendt kirkegård, eller spredes over havet. 

 

DROP-IN DÅB OG 
DROP-IN VIELSER 

Hvis I skal have en drop-in 

dåb i jeres kirke, har P-

supporten udarbejdet en 

guide og huskeseddel til 

registrering af drop-in dåb.  

 

I løbet af 2019 vil artiklen 

om drop-in vielser også 

indeholde en guide og 

huskeliste.  

 

Tryk her for link til artiklen 

om drop-in dåb. 

 
Tryk her for link til artiklen 

om drop-in vielser. 

 

 

 

 

  

https://p-support.kirkenettet.dk/#!/support/120/215
https://p-support.kirkenettet.dk/#!/support/123/644
https://p-support.kirkenettet.dk/#!/support/123/645
https://p-support.kirkenettet.dk/#!/support/128/642
https://p-support.kirkenettet.dk/#!/support/116/643
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BEMÆRKNINGER TIL 

STATSFORVALTNINGEN 

Når du skal sende en sag videre til statsforvaltningen fra Indkomne  

Sager, er det vigtigt at du skriver en bemærkning til Statsforvaltningen.  
 

Når du trykker på denne knap:  

 
 

dukker dette pop-up vindue frem på din skærm: 

 
  

I midten af pop-up vinduet ser du bemærkningsfeltet, hvor du skal 
skrive:  

 Hvorfor du sender sagen til Statsforvaltningen. 
 Om der eventuelt er betalt sagsbehandlingsgebyr i en anden 

ansøgning, og der derfor ikke er betalt for denne.   

 
Eventuelle noter, som du skriver i PERSON3, bliver ikke sendt med  

til Statsforvaltningen. 
 

 

FØDESTEDER VED HJEMMEFØDSLER 

Det er desværre meget svært at få sundhedsmyndighederne i 

tale, hvad angår deres oplysninger om føde- og dødssteder. Du 

må ikke rette i disse oplysninger, medmindre du har 

dokumentation for rettelsen.  

 

 ÅBNINGSTIDER I 
PERSON-SUPPORTEN 

Mandag: 8.30-13.00 

Tirsdag: 8.30-16.00 
Onsdag: 8.30-13.00 
Torsdag: 8.30-16.00 

Fredag: 9.00-13.00 
 

Den 1. mandag i hver 
måned lukker telefonen 

kl. 12. 
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Men hvis du får en digital jordemoranmeldelse, hvor hospitalet i  

fødestedsrubrikken enten har skrevet "Hjemmet, planlagt" eller 

"Hjemmet, uplanlagt", skal du slette enten "planlagt" eller 

"uplanlagt", således at der kun står "Hjemmet", inden du 

registrerer fødslen i PERSON3. Du må i disse tilfælde ikke 

automatisk rette fødestedet til morens folkeregisteradresse. 

Ordene "planlagt" eller "uplanlagt" fortæller ikke noget om 

fødestedet, men noget om fødslen. Derfor skal disse ord ikke 

fremgå af fødestedsrubrikken. 

 

DIGITAL ANMODNING SELVOM 

DØDSATTESTEN ER PÅ PAPIR 

Vi er blevet opmærksomme på, at enkelte sagsbehandler ud fra 

en antagelse om, at en anmodning om begravelse og 

ligbrænding skal være på papir, hvis en dødsattest (med politiets 

påtegning) er på papir. Dette er en misforståelse. Anmodningen 

kan uden problemer være digital, selvom dødsattesten (med 

politiets påtegning) er på papir. Men I skal naturligvis have den 

originale papirdødsattest med D-påtegningen, så I kan sende 

den til Dødsårsagsregistret. 

I Sønderjylland er det kommunen, der registrerer dødsfald.  

 

 

Med venlig hilsen 

Personsupporten 

 

 DRIFTMEDDELELSER 
OG FEJL 

 

Husk at orientere dig om 

driftsmeddelelser og fejl på 

forsiden af P-supportforum 

og under "Nyt fra 

Kirkeministeriet" i PERSON3. 

 

 

 


