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Ændring vedr. digitale dødsattester – Ændrede åbningstider i afd. 
for personregistrering 

 

Ændring vedr. digitale dødsattester 

På mandag d. 3. oktober 2022 sker der ændringer i forbindelse med den 
digitale dødsattest : 

• Det bliver muligt at modtage en digital D-påtegning fra politiet i 
PERSON.  

• Hvis dødssted er et sygehus, vil oplysningen i nogle tilfælde fremgå 
mere præcist end nu. 

Digital D-påtegning : Langt de fleste politikredse D-påtegner nu dødsattester 
digitalt, dvs. uden fysisk underskrift og stempel på papirattesten. Denne 
oplysning modtager vi digitalt fra Sundhedsdatastyrelsen, og derfor vil du som 
personregisterfører kunne se en D-påtegning direkte i PERSON under feltet 
‘Dødsattest’ under ’Indkomne sager’.  

Det betyder fremover, at hvis der i PERSON er en : 

• D-påtegning, dvs. bogstavet D står i feltet Dødsattest i anmodningen, er 
det ikke længere nødvendigt, at du modtager papirdødsattesten, da du i 
disse tilfælde IKKE skal sende dødsattesten til Dødsårsagsregistret. 

• C-påtegning, dvs. bogstavet C står i feltet Dødsattest i anmodningen, 
skal du være opmærksom på, at denne påtegning kan ændre sig til en D-
påtegning på et senere tidspunkt. Hold derfor øje med påtegningen, da 
ændringen sker rent systemisk. Hvis den inden din afgørelse ændrer 
sig til et D, skal du forholde dig som nævnt ovenfor. 

• C-påtegning, dvs. bogstavet C står i feltet Dødsattest i anmodningen, og 
vedbliver at stå som et C. I dette tilfælde skal du have have 
papirattesten, inden du kan afgøre en anmodning om begravelse eller 
ligbrænding. Papirdødsattesten skal stadig efterfølgende sendes til 
Dødsårsagsregistret med post. 

Ændring af oplysning om dødsstedssygehus: Sundhedsdatastyrelsen er i 
færd med at sætte et nyt organisationsregister for sundhedsvæsnet i drift. 
Overgangen fra gammelt til nyt vil ske over en længere periode, men du vil 
kunne se det ved, at oplysningerne, der er indberettet med det nye system, vil 
indeholde mere præcise oplysninger om sygehuset. F.eks. vil der som dødssted i 
stedet for blot Region Sjællands Sygehusvæsen fremover blive angivet, hvilket 
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sygehus i Region Sjælland, der er tale om, f.eks Region Sjællands Sygehusvæsen, 
Holbæk. Denne oplysning vil fremgå som dødssted i PERSON.  

Hvis du har spørgsmål til selve dødsattesten, er du velkommen til at kontakte 
Dødsårsagsregistret på 3268 8350 ml. 9-12. Ved akut henvendelse, kan du 
sende en mail til doedsattest@sunhedsdata.dk 

 

Ændrede åbningstider hos afdelingen for personregistrering pr. 1. 
oktober 2022 

I afdelingen for personregistrering ligger der for nuværende og et stykke tid 
frem en række væsentlige og tidskrævende opgaver. Disse opgaver omhandler 
bl.a. implementering af fællesoffentlige retningslinjer og ny lovgivning samt 
opgaver som følge af, at personregisteringen i regeringens nye Cyber- og 
Informationssikkerhedsstrategi er kategoriseret som en samfundsvigtig opgave 
og PERSON som et samfundskritisk IT-system. 

For at kunne frigive medarbejdere og tid til at løse disse opgaver, er det derfor 
nødvendigt at reducere i telefonåbningstiden. 

Telefonåbningstiden hos afdelingen for Personregistrering vil som følge 
heraf fra 1. oktober 2022 være følgende: 

Mandag: lukket 

Tirsdag: 8.30-13 

Onsdag 8.30-13 

Torsdag 8.30-16 

Fredag 9-13 

At mandag er valgt som lukkedag skyldes, at det statistisk set er den dag, hvor 
der er færrest opkald. Mailhenvendelser vil heller ikke blive besvaret om 
mandagen. 

Vi opfordrer til, at du søger vejledning på P-Supportforum, hvis du har behov 
for hjælp. Vores kolleger i IT-supporten og i kirkeministeriets departement kan 
ikke hjælpe med svar på henvendelser vedr. personregistrering. 

Vi beklager den ulejlighed, som disse ændringer måtte medføre. 

 

Med venlig hilsen 

 

Afdelingen for Personregistrering 

mailto:doedsattest@sunhedsdata.dk
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360013785280-Unavngivet-barn

