Opgaver og overvejelser efter et dødsfald
Her er en liste over mulige opgaver eller overvejelser efter et dødsfald. Det er tænkt som en oversigt, hvor
du kan holde styr på de forskellige opgaver og notere, hvem der tager sig af det. Tag det, der er relevant for
dig, og streg resten ud.

Lige efter døden:
Opgaver eller overvejelser

Kommentarer

Hvem står for det?

Kontakte lægen, der skal
bekræfte dødsfaldet og udstede
dødsattest
Anmeld dødsfald på borger.dk
senest 2 dage efter dødsfald
(kirkekontoret i afdødes
bopælssogn kan også gøre det)
Sørg for, at din løn eller pension
udbetales til egen konto, da
eventuelle fælles bankkonti
spærres efter dødsfaldet
anmeldes
Kontakt bedemand, hvis du vil
benytte en

Find afdødes personlige papirer frem til mødet med kirkekontor eller bedemand:
Dåbs- eller fødselsattest
Sygesikringsbevis eller CPR-bevis
Evt. vielsesattest
Evt. separations- eller
skilsmissepapirer
Evt. ægtefælles dåbsattest
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Overvejelser inden mødet med kirkekontoret eller bedemanden:
Opgaver eller overvejelser

Kommentarer

Hvem står for det?

Har afdøde nogen ønsker til,
hvordan begravelsen/bisættelsen
skal foregå?
Skal afdøde jordbegraves eller
bisættes/brændes?
Skal højtideligheder være fra en
kirke eller et kapel?
Var afdøde medlem af folkekirken
eller et andet trossamfund?
Skal en præst medvirke ved
højtideligheden?
Hvornår ønskes højtideligheden
afholdt?
Hvilket gravsted og evt. gravsten
kunne I tænke jer? Eller skal det
være de ukendtes grav eller en
mindeplade?
Skal der foretages obduktion eller
er afdøde organdonor?
Har afdøde skrevet testamente?
Dødsannonce - skal der indrykkes
annoncer, og i givet fald i hvilke
aviser. Hvad skal der stå?
Bedemanden har ofte forskellige
varianter at vælge imellem.
Hvilken kiste eller urne kunne I
tænke jer?
Hvad skal der være af kistepynt,
kranse, kapel- og kirkepynt?
Skal den afdøde have noget med i
kisten?
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Var der blomster, som afdøde var
særligt glad for?
Hvad skal afdøde have på af tøj
og sengetøj i kisten?
Hvilke salmer skal synges i
kirken?
Var der et musikstykke, som
betød særligt meget for afdøde?
Ved bisættelse: skal kisten blive
stående eller bæres ud?
Hvem skal bære kisten ud?
Skal der holdes noget
efterfølgende? Hvorhenne?
Ved urnenedsættelse: skal
familien være der ved selve
nedsættelsen?

Melde dødsfald
Behøver ikke ske lige efter dødsfaldet, find evt. papirerne frem igen, når du er klar. Du skal f.eks. melde
dødsfaldet til:
Skat (i forhold til
forskudsregistrering)
Evt. pensionsudbetaling
Offentlige ydelser og tilskud
(eksempelvis boligsikring)
Forsikringsselskabet
Abonnement på aviser, blade og
evt. bogklub
Registrering af bil, båd, knallert
og lignende
Telefon afmelding
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Medlemskab af foreninger
Evt. leje af tv, computer,
vaskemaskine og andet
Ejendomsskat
Bankkonti
Profiler på sociale medier
Tandlæge
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