Modernisering av folkeregisteret
i helse- og omsorgssektoren

Melding om dødsfall og dødsårsak
generell presentasjon

Helse er bare en bit av moderniseringen

2150

Produsenter:
Sender inn opplysninger

Konsumenter:
Henter ut og benytter opplysninger

Hva endres når «Legeerklæring om dødsfall» digitaliseres?
Melding om dødsfall

Melding om dødsårsak

Modernisert
Folkeregister
(FREG)

Dødsårsaksregisteret
(DÅR)

 Fra papirskjema (IS-1025B) til elektronisk
 Lege melder direkte til Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret
 Informasjon om dødsfallet er umiddelbart tilgjengelig
 Melding om dødsfall også for personer med d-nummer

Dagens prosess – manuell og mangfoldig
Lege som erklærer
dødsfallet

Tingrett erklærer dødsfall
ved dom

Tingrett/lensmann som
håndterer dødsmelding
Lensmann/politi
etterforsker
unaturlig dødsfall

Kommunelege/
saksbehandler i
Dødsårsaksregisteret
håndterer dødsårsak

2–10 måneder

Saksbehandler i
Folkeregisteret
registrerer dødsfall

Informasjon om
dødsfall til
konsumenter av
Folkeregisteret

5–16 dager

Modernisert prosess – digital og direkte

Lege som
erklærer
dødsfallet

Melder
dødsfall og
dødsårsak
elektronisk

Dødsfall mottas i
Folkeregisteret

Informasjon om
dødsfall til
konsumenter av
Folkeregisteret

Tingretten starter
skiftebehandling
Lensmann/politi
etterforsker unaturlig
dødsfall

Saksbehandler i
Dødsårsaksregisteret
håndterer dødsårsak

< 1 dag

Saksbehandler i
Folkeregisteret
behandler evt. avvik
( < 0,2 %)

< 1 dag

Tingrett erklærer
dødsfall ved dom

Tingretten

Elektronisk melding om
I inkassobyrået mottar vi daglig lister
dødsfall: Hei!
over kunder som har utestående beløp, og

INKASSO AS

sender ut krav. Med oppdatert informasjon
om dødsfall unngår vi å belaste pårørende
og kan effektivisere håndteringen.
Hei! Med ny
elektronisk
melding fra legene
rett inn til
Folkeregisteret
slipper vi en stor
registreringsjobb.

NAV

BANK

Hei! Jeg jobber i NAV. Vi
sparer samfunnet for store
summer ved å kunne stoppe
utbetalinger uker og måneder
tidligere.

Hei! På sykehuset ønsker vi å få rask
beskjed om dødsfall slik at vi kan
slippe pasienter frem i behandlingsog operasjonskøene.

Hei! Med sanntidsoppdateringer reduserer
vi risikoen for kriminalitet
knyttet til avdødes konti
og eiendeler
Hei! Jeg sørger over den døde, og
vil slippe å motta henvendelser til
den avdøde, som om han var i live.

POLITI

Hei! I banken ønsker vi å få
beskjed om dødsfall blant
våre kunder så raskt som
mulig, slik at vi kan stenge
kontoer i tide, og unngå å
sende varsler for
manglende betaling.

Virksomheten må utarbeide egne rutiner
 Helsedirektoratet har laget en veiledning for å bistå
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Hvem skal gjøre noe nytt i helse- og omsorgsektoren?
Kjerneprosesser

Sykepleier

1. Melder til lege at
pasient er død

2. Skriver morsnotat

1. Identifiserer og
syner den avdøde
Lege

3. Gjennomfører morsrutine

2. Vurdere om
unaturlig dødsfall,
evt melder til politi

3. Vurderer
obduksjon

4. Finner, fyller ut,
skriver ut og lagrer
skjema 1025

Kommuneoverlege

6. Dele informasjon om dødsfall og dødsårsak med eks.
pårørende, begravelsesbyrå, forskningsstudier,
kvalitetsutvalg

1. videreformidling av
skjema 1025 til Tingrett/

Helsesekretær

Patolog

5. Skriver og
lagrer journalnotat i
EPJ

1. Utfører obduksjon

2. Fyller ut melding til
FHI om årsak (annet
skjema))

2. Skriver
sluttnotat

3. Andre oppgaver

1. Mottar
skjema 1025b
fra Tingrett

2. Sjekker at
skjemaet er riktig
utfylt, sender til FHI

3. Overvåker
sykdomsutvikling i
kommunen

Markering av områder som endres som følge av digital melding
om dødsfall og dødsårsak

Hva legges opp til av endringer for helsepersonell i utprøving?
Mindre endringer med unntak at det er en løsrevet web-løsning (ingen tilknytning til arbeidsliste eller journal!)

Lege

Lege

Helsesekretær

Sykepleier

Kommuneoverlege

 Lege logger på web-løsning for melding om dødsfall
 Fyller ut og sender, får bekreftelse opp i web-grensesnittet
 Går rett videre til registrering av melding om dødsårsak (ny webløsning, sømløs overgang)
 Fyller og skriver ut melding om dødsårsak
 Sender melding om dødsårsak
 Gjør nødvendig journalføring og andre mors-relaterte oppgaver

 Utskrift av melding om dødsårsak skannes og lagres i
pasientens EPJ
 Utskriften sendes sende til kommunelege *
 Gjør nødvendig journalføring og andre mors-relaterte oppgaver

 Tar i mot ny utskrift av melding om dødsfall og dødsårsak for de
dødsfall som er meldt elektronisk *
 Behandler disse på lik linje som dødsfall som er meldt på papir

* Foreslått endring i lov/ forskrift om kommunelegens rolle

NYTT 1:
Utfylling og innsending gjøres i en
web-løsning

NYTT 2:
Manuell håndtering omtrent som dagens
dersom man skriver ut på pair og sender –
men utskrift skal til ny adressat og
anbefaler skanning til EPJ

NYTT 3:
Kommunelegen får i en periode en ny
type utskrift for dødsfall som meldes
elektronisk

2 deler (dødsfall og dødsårsak) – 1 helhetlig løsning
Hovedoppgave: Melde dødsfall og dødsårsak

Andre oppgaver
•

Melde ny dødsårsak

•

Korrigere dødsdato

•

Annullere registreringen av dødsfallet

•

Slå opp og se registrerte dødsfall/ dødsårsaker
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Utskriften meldingene ser slik ut (forside og bakside)

Dette er en utskrift av elektronisk legeerklæring om dødsfall.
Elektronisk legeerklæring om dødsfall kommer gradvis til å erstatte dagens papirmelding inntil det ikke
lenger er mulig å melde dødsfall på papir.
Elektronisk overføring av medisinske data sikrer et bedre personvern og unødvendig distribusjon av
papirutskrift bør unngås. Samtidig er det spesielle behov som må ivaretas.
Avhengig av nasjonalitet, og om liket skal føres ut av landet, er det behov for utskrift av legeerklæring om
dødsårsak. Utskriften må alltid signeres av lege.
I de fleste tilfeller sørger begravelsesbyråer for oversettelse av legeerklæringen og ser til at det finnes
nødvendige offisielle dokumenter som kan gis til ambassader som krever dette. Ytterligere er politiet
involvert i forbindelse med utførsel av lik.
Begravelsesbyrå kan etter fullmakt fra de pårørende be om en utskrift

OVERGANGSPERIODE FOR KOMMUNELEGER
Du som er kommunelege får denne utskriften på grunn av en overgangsperiode inntil nødvendige
endringer i lovverk og rutiner er på plass. Du trenger ikke å kvalitetssikre denne melding eller sende den
videre til Dødsårsaksregisteret.
For mer informasjon se hjemmesidene til Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet xxx

06.09.2018

Utprøving er viktig for å få tilpasset løsning m.m. til nasjonal
innføring. Prosjektet ønsker tilbakemelding på:
Tett på

Prøve ut
teknisk
oppsett

Prøve ut
funksjonalitet

Virksomheten
s
prosjektgrupp
e

Prøve ut
støttemateriell

Område

Hva vil vi vite

Teknisk løsning

-

Hva fungerer bra
Hva må endres
Hva kan fungere bedre/ forbedringsønsker

Arbeidsprosess

-

Fungerer lokale rutiner og prosedyrer, evt hvilke endringer må til
Innspill til Helsedirektoratet beskrivelse

Brukeropplevelse

-

Hva fungerer bra
Hva må endres
Hva kan fungere bedre/ forbedringsønsker

Informasjon/opplæring

-

Hva fungerer bra
Hva må endres
Hva kan fungere bedre/ forbedringsønsker

Rapport over feil/ hendelser
(eks heng, feilmelding, fikk ikke
sendt, kastet ut etc)*

Prøve ut
god
praksis
for bruk

En liten endring i
innmelding gir
store gevinster for
samfunnet.
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