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A: Identiikation af afdøde 

Navn:  

CPR-nr.:  

Dødssted/indested/sygehusafdeling/stamafdeling 
(præcis angivelse): 
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B1: Dødens konstatering, hvis der ikke er læge tilstede  

Dødstidspunkt: 

Lægmands sikre dødstegn:  Ja Nej 

Sikre dødstegn: Udtalt forrådnelse, læsioner uforenelige med liv, mumiicering, forkulning. 
Ved manglende lægmands sikre dødstegn skal alle ikke-læger umiddelbart kontakte en læge med henblik på, om der kan afstås fra  
genoplivningsforsøg. Lægen SKAL tage stilling til om dødsfaldet skal indberettes til politi. Se vejledningen vedrørende undtagelser. 

Telefonisk konference med (lægens navn): 

Mandskabsnr./titel: 

Udfyldt af: Tlf.nr. Underskrift: 

Ved lægmands sikre dødstegn kontaktes egen læge/vagtlæge mhp indberetning. 
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Sikker ID: Ja Nej 

eller – køn: M K Ca. alder: 

Hvis ikke kendt – anfør indetidspunkt: 
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B2: Dødens konstatering hvis læge tilstede 

Dato og dødstidspunkt: Hvis ikke kendt – anfør indetidspunkt: 

Døden konstateret ved ophør af hjertefunktion/vejrtrækning: Ja 

Udfyldt af: Underskrift: 

C: Sikre dødstegn (må KUN udfyldes af læger) – afdøde kan indbringes til kølerum/morgue 

Sikre dødstegn:  Dødsstivhed  Ligpletter Forrådnelse 

Andet: 

Dato og tidspunkt: 

Udfyldt af: Tlf.nr. Underskrift: 

Ligblanketten kan makuleres når afdøde er aleveret til bedemand. 

Bånd med nummer sættes på afdødes højre ankel RSYD 

www.regionsyddanmark.dk/ligblanket
www.regionsyddanmark.dk/ligblanket


Ligblanket Region Syddanmark 
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D: Indberetning til politiet 

Oplysninger om indberetningen 

Politikreds: 

Navn, politiets vagthavende: 

Politiets stillingtagen til indberetningen 

Afdøde skal forblive i politiets varetægt:  Ja Nej 

Hvis JA: Afdøde må ikke lyttes før politiet giver tilladelse og fremvisning kun efter aftale med politiet. 

Afdøde, der er i politiets varetægt skal transporteres til sygehus, kølerum eller Retsmedicinsk Institut. 

Hvis NEJ: Afdøde forbliver i hjemmet:       

Egen læge/vagtlæge kontaktet mhp dødsattest af: 

Hvis afdøde ikke forbliver i hjemmet: 

Transport bestilt af: 

Udfyldt af: Underskrift: 

Det er en lægelig opgave at foretage indberetning til politiet. Såfremt der ikke er læge til stede ved afdøde, skal den læge  
der er konfereret med vedrørende afståelse fra genoplivningsforsøg, tage stilling til indberetning. 

Dødsfaldet indberetningspligtigt i henhold til Sundhedslovens §179?  Ja Nej 

Navn på læge, der tager stilling til evt. indberetning dødsfaldet: 

Politiets journalnr./ 
hændelsesnr.: 

E: Frigivelse af afdøde mhp. kiste-ilægning 

Frigivet af sygehuslæge/praktiserende læge efter almindeligt ligsyn:  E
 

Ja 

Frigivet af politiet efter retslægeligt ligsyn eller retslægelig obduktion: Ja 

Skal der være hospitalsobduktion: Ja Nej Begæret af: 

Udfyldt af: Underskrift: 

L
 

F: Dødsattest 

Udfyldt af (navn): Autorisationsid: Dato: 

Pacemaker eller andet elektronisk implantat: Ja Nej 

Pacemaker eller andet elektronisk implantat fjernet: Ja Nej 
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