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Anmeldelse af dødfødt barn
Du kan som forældre til et dødfødt barn anmelde dødsfaldet
via blanketten “Anmeldelse af dødfødt barn”.
Anmeldelse af dødfødt barn skal ske senest 8 hverdage
efter fødslen.
Det gælder uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.
Ved registrering af dødfødt barn skal der dels registreres
forældreoplysninger og der skal registreres oplysninger i
relation til begravelsen.

Du skal sende blanketten til:
Send blanketten til kirkekontoret i det sogn, hvor barnets 
mor bor. Du kan finde relevante adresser og telefonnumre 
på hjemmesiden www.sogn.dk

Vedlæg følgende bilag:
Lægelig dødsattest.

Forældre der ikke er gift med hinanden
Er I som forældre ikke gift med hinanden kan I som forældre
registrere faderskabet til jeres barn i tilfælde, hvor barnet er
dødfødt eller dødt kort efter fødslen via blanketten
“Registrering af faderskab”.

Det er endvidere muligt at få registreret et kaldenavn til
barnet.

Børn født inden udgangen af 22 svangerskabsuge
Er jeres barn dødfødt inden udgangen af 22. svangerskabsuge,
er der i juridisk forstand tale om en abort.
For at en begravelse eller en urnenedsættelse kan ske på
kirkegården kræves en særlig attest fra jordemoderen, men
ingen dødsattest eller dødsanmeldelse.
Jordemoderens attest afleveres til bedemanden eller
kirkegårdsforvaltningen.

Persondataloven
Som led i sagsbehandlingen indsamler, behandler og
videregiver begravselsesmyndigheden personoplysninger.
Hvis begravelsesmyndigheden under sagens behandling
forelægger eller videresender sagen til skifteretten, eller hvis
der klages over afgørelsen og sagen skal forelægges for
skifteretten, vil disse myndigheder også kunne foretage
behandling m.v. af personoplysninger.
Efter persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) har
registrerede personer følgende rettigheder:
•  Ret til at bede om indsigt i de oplysninger der behandles
•  Ret til at gøre indsigelse mod at oplysningerne behandles
•  Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af
 oplysninger der er urigtige, vildledende eller på anden måde
 er behandlet i strid med lovgivningen
Ønsker I nærmere oplysninger om lovgrundlaget for
persondataloven, kan vi henvise til Datatilsynets hjemmeside
www.datatilsynet.dk.

Personregistrering.dk 
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