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Dødsmåder og dødsattest
Læge, ph.d Iana Lesnikova
Retsmedicinsk Institut Århus
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Dødsmåder

Naturlig død 
• er død primært som følge af 

sygdom eller eventuelt 
symptom på ikke-erkendt 
sygdom. 

• død som følge af 
arbejdsbetinget sygdom, 

• misbrug, 
• psykisk sygdom,
• Alderdomssvækkelse
• bivirkninger  
• andre komplikationer til 

undersøgelse og behandling. 

Ikke-naturlig død 
• er alle tilfælde af død, som ikke 

direkte skyldes sygdom, og 
hvor forløbet til død er initieret 
af en ”ydre årsag”

• Ikke-naturlig død opdeles 
yderligere i ’Ulykke’, ’Selvmord’ 
og  Drab/vold
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Dødsmåder

• Naturlig død

• Ulykke

• Selvmord

• Drab

• (Uoplyst)
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Dødsattestens betydning

1: Bevis for død

2: Betingelse for begravelse, ligbrænding, transport 

til udland

3: Betydning i straffesager

4: Betydning i civilretslige sager, f eks arv, erstatning  

og forsikring

5: Forskning

6: Medicinalstatistik
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Ligsyn

– Identifikation

– Synes afklædt

– Dødstegn

– Ydre legemsåbninger

– Øjne –petecchier

– Vold mod halsen

– injektionsmærker

– Identifikation‐politi

– Synes først med tøj

– Læsioner, blod, 
tilsmudsninger

– Injektionsmærker fra 
genoplivning bør være 
markeret

– Slanger, kanyler lades urørt, 
i tilfælde af obduktion

– Afklædes og derefter som 
alment ligsyn
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Dødsattest
Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetning
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Alle dødsattester skal indberettes elektronisk til 
Sundhedsstyrelsen efter 1 januar 2007.

Indberetning kan kun foretages af læger, skal have en 
digital signatur til formålet .

Sekretærer, som har en digital signatur til formålet,  kan 
hente og udfylde attesten, men kan ikke indsende den.

Grupper: læger og sekretærer ved en afdeling , en 
praksis eller en embedslæge institution.
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• Den læge, der har afholdt ligsynet, indberetter side 1 og evt
side2 straks.

• Side 2 kan indberettes senere af samme læge, en anden i 
gruppen eller den praktiserende læge.
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Dødsattest
Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetning

Dødsattestens gang
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Original side 1:  Til begravelsesmyndighed
via bedemand og evt politi
Underskrevet blå papirattest eller 
udskrevet elektronisk side 1.

Elektronisk side 1: Til Sundhedsstyrelsen
snarest (samme dag)

Elektronisk side 2: Til Sundhedsstyrelsen
A: Færdig efter ligsyn:
sammen med side 1 
B: Ikke færdig efter ligsyn.

(Samme eller anden læge)

Blå papirattest
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Elektronisk  dødsattest

ILE 10
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Den elektroniske attest er 
juridisk bindende og indholdet 
bruges i retslig sammenhæng. 

Elektronisk  dødsattest
Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetning
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Vejledning på www.sst.dk og www.medinfo.dk. 

Det følgende er uddrag af vejledningerne og eksempler
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Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetning
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Er du hospitalslæge 
skal du henvende til 
din 
lokaladministrator 
for at bliver oprettet 
som bruger. 

Dødsattest side 1
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Dødsattest side 1
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Nyt skema 

Aktive skemaer 

Udfyldelse 

Udbakke 

Afsendelse

Sendte skemaer 

Dødsattest side 1
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•Egen læge 

•Vagtlæge

•Hospitalslæge

•Embedslæge

•Kun side 1 (side 2 indberettes af egen læge)

•Kun side 2

•Begge sider (samme læge)

•Underskriv side1 først, senere side 2 

Dødsattest side 1
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Hvis du kun indberetter 
side 1, skal du angive 
hvem, der skal udfylde 
side 2. 

Marker her, hvis 
afdødes egen læge 
skal indberette side 2. 
Denne vil automatisk 
få besked af 
Sundhedsstyrelsen 

Marker her fx hvis 
afdøde ikke er i 
sygesikringsgruppe 1, 
men dennes 
”sædvanlige læge” 
kendes”. 

Dødsattest side 1
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Kun side 2: Denne mulighed er forbeholdt afdødes egen 
læge og læger på hospice. Du kan typisk bruge den i 
tilfælde, hvor fx en vagtlæge har udfyldt side 1 og du 
som afdødes egen læge skal udfylde side 2. Hvis side 1 
er indberettet elektronisk vil du i dette tilfælde modtage 
en e-mail fra Sundhedsstyrelsen med en anmodning om 
at indberette side 2. 

Begge sider: Denne mulighed kan alle lægetyper benytte. 

Underskriv side 1 først, side 2 senere: Denne mulighed 
er forbeholdt hospitals-læger, embedslæger og læger på 
hospice. Du kan typisk bruge den i tilfælde, hvor side 2 
ikke kan udfyldes umiddelbart, som det ofte vil være 
tilfældet for embedslæger. 
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Dødsattest side 1

ILE 19

Efter side 1 er udfyldt underskriver du 
side 1 via denne knap. 

OBS!

Dødsattest side 1
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Dødsattest side 1
Vist i papirudgaven
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Dødsattest side 1
Vist i papirudgaven
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Dødsattest side 2 og 3
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Dødsattestens gang –side 2

Udfyldes af den læge, der kender patienten 
bedst - ofte den læge, der afholder ligsyn.
Principper og vejledning i registrering af 
dødsårsager og andre kliniske oplysninger i 
dødsattesten

 analyse af dødsårsager
middellevetid
forskningsprojekter

ILE 24



5

Diagnose rækkefølge

ILE 25

Diagnose A (umiddelbare dødsårsag)

Diagnose B ( mellemliggende trin i forløbet)

Diagnose C (mellemliggende trin i forløbet)

Diagnose D ( tilgrundliggende dødsårsag)

Vigtigt:  Diagnose D udfyldes altid. Den statistiske dødsårsag

ICD10
WHOs internationale kodesystem

ILE 26

Listen  kan ses på Sundhedsstyrelsen: WWW.medinfo.dk. Kan bruges 
som øveområde

Den engelske udgave findes på nettet på: 
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/

Opslagslisten i SEI (Sundhedsstyrelsens Elektroniske 
Indberetningssystem)  ved udfyldelse af dødsattesten indeholder alle 
kapitler.

Den danske bogudgave: Sundhedsstyrelsen: Klassifikation af 
sygdomme indeholder ikke kap XX (Ulykker, selvmord, drab)

Oversigt
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I:  A00-B99: Infektiøse sygdomme
II: C00-D48: Svulster
III:D50-D89: Blodsygdomme og immunsystem
IV: E00-E90: Endocrine og ernæringsbetingede sygdomme
V:  F00-F99:  Psykiske lidelser
VI: G00-G99: Nervesystem
VII:H00-H59: Øjne
VIII:H60-H95:Øre
IX:   I00-I99:    Kredsløbsorganer
X:    J00-J99:    Åndedrætsorganer
XI:   K00-K93: Fordøjelsesorganer

Oversigt
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XII:  L00-L99:  Hud og underhud
XIII: M00-M99:Knogler, muskler, bindevæv
XIV: N00-N99:  Urin- og kønsorganer
XV:   O00-O96:  Svangerskab, fødsel og barsel
XVI:  P00-P96: Perinatalperiode
XVII:Q00-Q99: Medfødte misdannelser og 
kromosomlidelser
XVIII R00-R99: Symptomer og abnorme fund
XIX:   S00-T98:  Læsioner, forgiftninger og andre ydre 
påvirkninger.
XX:     V01-Y98: Eksterne årsager (drab, selvmord, 
ulykker og uoplyste) 
XXI:   Z00-Z99:  Faktorer af betydning for 
sundhedstilstand.

Kode Eksempler
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V Psykiske lidelser:

Dementia senilis non specificata: F039
Intoxicatio ethanoli = ebrietas = ikke dødelig forgiftning: F100
Obs dødelig forgiftning: veneficium ethanoli er T510
Alcoholismus:  afhængighedssyndrom : F102
Euphomania (narcomania):  F112 (afhængighedssyndrom) 
Cannabismisbrug:  F122 
Abusus medicamentorum:  F 132, F139
Kokainmisbrug: E142
Hallucinogenmisbrug: F161
Misbrug af lightergas, benzin mm.: F182
Misbrug af  multiple eller  andre psykoaktive:  F192

Mekanisme ‐ dødsmåder
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V-koder: Transportulykker
De almindeligste koder til trafikulykker. Tilsvarende for transportulykker udenfor trafik.

V010-099: Fodgænger 
V011: Fodgænger – cykel 
V021: Fodgænger – 2-3 hjulet motorkøretøj 
V031: Fodgænger – personbil/varevogn 
V041: Fodgænger – lastvogn/bus 
V051: Fodgænger – tog 

V100 – 199: Cyklist – fører – passager 
V114: Cykelfører – anden cykel  
V124: Cykelfører – 2 – 3 hjulet motorkøretøj 
V134: Cykelfører – personbil/varevogn 
V144: Cykelfører – lastvogn/bus 
V174: Cykelfører – fast genstand  – soloulykke
V184: Cykelfører – uden kollision  – soloulykke



6

Mekanisme ‐ dødsmåder
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ULYKKER:
Andre årsager til ulykker W00-99
W00-18: Fald
W20-29: livløse mekaniske kræfter
W50-64: eksposition for levende mekaniske kræfter
W65-74: drukning
W75-84 Ulykker med blokering af luftveje
W85-99 elektricitet, varme, kulde, stråling

Andre årsager til ulykkesskade X00-99
X00-09: røg, ild, flammer
X10-19: kontakt med varme og varme genstande
X20-29: Kontakt giftige dyr og planter
X30-39: Naturkræfter
X40-49: Forgiftningsulykker
X50-59 Overanstrengelse, rejser, mangel på elementære livsfornødenheder

Mekanisme ‐ dødsmåder
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X40-49: Forgiftningsulykker
X40: ikke-narkotiske analgetika, antipyretika
X41: antiepileptika, sedative hypnotika, antiparkinsonmiddel, psycofarmaka
X42: narkotika og psykodysleptika (hallucinogener)
X43: lægemidler – autonome system
X44:  andre og uspecificerde lægemidler og biologiske stoffer
X45: alkohol
X46: organiske opløsningsmidler, halogenerede kulbrinter og deres dampe (snifning)
X47: andre gasarter og dampe  (det må vel være kulilte (veneficium carbonis monoxydii)
X48: pesticider
X49: andre og uspecificerde kemiske og giftige stoffer 

Mekanisme ‐ dødsmåder
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SELVMORD

X60-84: Forsætlig selvtilføjet skade – Selvmord – Suicidium
X60-69: forgiftninger
X70-84: andre selvmord

DRAB/VOLD

X85-99 og Y00-09 drab, vold
Y060-069 Omsorgssvigt
Y070-079: Andre mishandlingssyndromer
Y08-09: Andre metoder

UOPLYST DØDSMÅDE

Y10-34 Ikke klassificeres som ulykke, selvmord eller vold (Uoplyst dødsmåde)
Y10-19: forgiftninger
20-34 Andre 

Mekanisme ‐ dødsmåder
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KRIGSHANDLINGER OG LEGAL INTERVENTION 

Y350-369: Krigshandlinger

KOMPLIKATIONER OG UHELD VED LÆGELIG BEHANDLING

Y400-599: Bivirkninger ved terapeutisk brug
Stor specificeret liste

Y600-699: Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling
Detailleret liste

Y700-899: Komplikationer der har relation til medicinsk udstyr (diagnostisk og 
terapeutisk)
Lang detailleret liste 

Dødsattest s. 2 . Dødsårsager
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Dødsattest s. 2 . Dødsårsager

ILE 36
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Dødsattest s. 2 . Dødsårsager
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Dødsattest s. 2 . Dødsårsager

ILE 38

Primærtumors art og lokalisation er ikke kendt.
D SKAL altid være udfyldt, in casu: neoplasma malignum loco non specificata C809

ILE 39 ILE 40

ILE 41 ILE 42
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Dødsattest s. 2 . Dødsmåde og hændelsessted

ILE 43 ILE 44

Dødsattest s. 2 . Medicin.

ILE 45

Dødsattest s. 2 . Operationer

ILE 46

Dødsattest s. 2 . Obduktion

ILE 47

Dødsattest s. 2 . Retskemi og suppl. Opl.

ILE 48
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Dødsattest. Validering og indsendelse
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Når dødsattestens side 1 eller side 1 og 2 er udfyldt, skal 
den valideres. Det sker enten ved tryk på validerings-
knappen eller ved at lægge i udbakke.

Fejlene rettes.
Der kan/bør udskrives en kopi.
Attesten lægges i udbakke og indsendes herfra til Sund-
hedsstyrelsen af en læge, der kræves digital signatur.
Attesten returneres fra Sundhedsstyrelsen og lægges i
”indsendte attester”.

Ligpas – cirkulære fra Sundhedsstyrelsen

• Transport til og fra udlandet kræver ligpas

• Embedslæge

• Udskrift af dødsattest til brug ved udstedelse 
af ligpas
– smitsomme sygdom

• Attestation fra bedemandsforretningen 
– speciale kister

– balsamering
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Retslægeligt ligsyn afholdt i lejligheden

Dødsattest udfyldt af obducent ‐ rubrik C

Politiembedsmand underskrevet i ‐ rubrik D

ILE 51


