
1. Dødsattesterne åbnes via, SEI2 på 
www.sei2.sundhedsdata.dk , som sender dig til 
NEMLOG-IN, hvor du bør ”Log på med nøglefil”

2. Her er din Bruger-id det samme som din BAM ID 
(ex. LMOE0001) 

3. Password er det samme som du bruger, når du 
åbner FMK i SP

4. Virker det ikke, kan du bruge ”Log på med nøglekort” 
(eget CPR og password), men tilstræb at undgå det.

5. Klik på ”Dødsattest side 1” og udfyld attesten
(side 2 skal ikke udfyldes, hvis der laves 
obduktion)

6. Generelt: 
- Moderens CPR bruges ved dødfødsler efter 
22+0. 
Husk ved dødsfødsel afkrydsning i feltet 
”dødsfødsel” (midt på side 1), da du ellers laver 
dødsattest på mor.  
- Døde fostre før 22 uger, skal ikke have 
dødsattest.
- Børn der beskrives som levende, skal have 
eget CPR-nummer uanset gestationsalder.
Dødsattesten udfyldes med barnets CPR-
nummer! (Der går ca. 2 dage før man kan lave 
opslag på dette CPR-nr. Alternativt: skrive 
”Dødfødt Jensen” og tilføje manuelt adressen).

6a Undgå opslag ved levendefødte, da CPR 

nummeret endnu ikke er nået til SST.

7. Når du er færdig tryk ”Valider” 
8. Herefter på ”Gem” 
9. Tryk ”Print” og vælg ”Formular” En kopi til 

forældrene og et til bedemanden.
10. Tryk indberet” (se dog herunder) hvis side to 

skal udfyldes

Hvis der foretages obduktion: 
11. Tryk ”Læg i udbakke” (hvis du vil indberette 

både side 1 og 2 på samme tid)
12. Skal du kun indberette side 1: Tryk ”Indberet”

Hvis ikke der foretages obduktion..
se næste side!

Udfyld en dødsattest (Aug. 2019)

(Udpluk af generel vejledning: se side 3)
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Forslag og rettelser kontakt lars.bo.krag.moeller@regionh.dk
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http://www.sei2.sundhedsdata.dk/
http://www.sei2.sundhedsdata.dk/
file:///C:/home/billed/procedur/gyn/Doedsattest side 1.pdf


13. Efter du har valideret og trykket ”Gem” 
på side 1 skal du 
Udfyld side 2: Tryk nu ”Tilbage” på pilen i 
v.hjørne og

14. vælg ”Dødsattest side 2”

15. Udfyld på ny (muligvis med indtastning af 
navnet endnu en gang)
Dødsmåde: Selv om det føles som en ulykke, 
bruger vi aldrig denne årsag men altid 
”Naturlig”, og koden må ikke starte med ”d”

16. Nederst i skemaet kan man anføre 
kommentarer
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Felt D

Felt A

Udfyld en dødsattest (fortsat), hvis ikke der laves obduktion (Aug. 2019)

De diagnoser der kan bruges , kan ses på 
http://medinfo.dk/daars/index.php
(hjertestop er ikke en dødsårsag iflg. SS)
Se evt. hele SS´s vejledning

• Felt D Tilgrundliggende årsag anføres 
(ex. cancersygdommen, præeklampsi) 

• Felt A: Den umiddelbare årsag 
(ex.  broncopneumoni, asphyksi). 

Kan du som kliniker beskrive forløbet 
bedre med ekstradiagnose sættes de i 
felterne C og B i kronologisk rækkefølge 
med ældste diagnose i D, herefter C og B 
og den akutte dødsårsag i A (se eksempler 
herover)
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Forslag og rettelser kontakt lars.bo.krag.moeller@regionh.dk

http://medinfo.dk/daars/index.php
file:///C:/home/billed/procedur/gyn/doedsattest_veledning ang doedsaarsager.pdf
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