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Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm. COVID-19 pandemien

I forbindelse med den pågående COVID-19 pandemien har Folkehelseinstituttet (FHI) behov for å få en
løpende nasjonal oversikt over dødsfall. Elektronisk løsning for innmelding av død og dødsårsaker er allerede
under utrulling, men det er nå behov for en raskere innføring. Opplysningene skal brukes til å få oversikt over
den epidemiologiske utviklingen inkludert alvorlighetsgrad av pandemien, og vil være viktig for risikovurdering
og smittevernstrategi.
Folkehelseinstituttet har bedt Direktoratet for e-helse utrede og forberede en forsert utrulling slik at vi kan
sikre data om COVID-19-døde tett opp mot sanntid. Dette er det nå lagt en god plan for og vi ber om at
helseforetakene og kommuner stiller opp og bidrar til en rask innføring.
Løsningen er enkel å ta i bruk og allerede før utbruddet hadde over 400 leger meldt dødsfall elektronisk (uten
opplæring).
Dette må gjøres:
1. Helsevirksomheten/IT-drift må gi tilgang til løsningen på Helsenettet
a. Informasjon om fremgangsmåte finnes her: http://nhn.no/doedsfall-og-doedsaarsak/ (Velg
«Teknisk informasjon»)
2. Lege må melde dødsfallet elektronisk
a. Dødsfall meldes elektronisk her: https://helsepunkt.no/dodsmelding
b. Veiledning ligger her: http://www.fhi.no/hn/helseregistre-ogregistre/dodsarsaksregisteret/slik-skal-elektronisk-dodsmelding-fylles-ut/
3. Tingrett, politi/lennsmenn, gravferdsbyråer m.fl. skal nå hente opplysninger om at en person er død
fra Folkeregisteret
a. Mer informasjon ligger her: http://nhn.no/doedsfall-og-doedsaarsak/nye-rutiner-etterendring-i-doedsaarsaksforskriften/
4. Kommuneoverlege skal ikke lenger motta legemelding om dødsfall og dødsårsak
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Vi anbefaler kommunehelsetjenesten å innføre løsningen for alle typer dødsfall.
Spesialisthelsetjenesten må vurdere om det er hensiktsmessig at også andre dødsfall enn COVID-19 skal
meldes inn i denne løsningen.
Både spesialisthelsetjenesten og kommunene har egne prosjekter på dette i MF-helseprogrammet som vil stå
for koordinering og kunne ta avklarende dialoger. Direktoratet for e-helse er programeier.
Tekniske spørsmål kan dere rette til lokal IT. Hvis lokal IT har tekniske spørsmål etter å ha lest teknisk
dokumentasjon rettes disse til NHN på telefon 24 20 00 00 eller kundesenter@nhn.no
Helsefaglige spørsmål kan rettes til FHI: edar@fhi.no
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Camilla Stoltenberg
Direktør

Gun Peggy Knudsen
Områdedirektør helsedata og digitalisering

Dokumentet er godkjent elektronisk

2

