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• Når noen dør settes det i gang en rekke formelle 
prosesser og meldinger
– Det faktum at en person er død

– Medisinske forhold omkring dødsfallet

• Mye gjenspeiler strukturen i Norge helt tilbake til 
1930-tallet (Lov om skifte)

• Tingretten sentral informasjonsformidler

• Overveiende papirbasert meldingsgang





Risiko ved dagens system

• Basert på papir og post
– Digitaliseringsrundskrivet

• Sen oppdatering av Folkeregisteret
– Med følger for de som bruker DSF

• Sen oppdatering av Dødsårsaksregisteret
– Dårlig aktualitet, kan ikke brukes til sanntids helseovervåking

– Manglende dødsmeldinger

• Sviktende personvern

• Kostnader
– Økonomiske og ikke tallfestede

– Direkte og indirekte



1940

1960

1980

2000

Dødsårsaksregisteret 1925

Lov om skifte 1930

WHO-prinsipper for dødsmelding 1951

Fødselsnummer 1964

Dagens dødsmelding 1982/1993

Arbeidsgruppe revidert dødsmelding 1996-2000

FHI overtar ansvaret for DÅR 2002



2005

2015

Arbeidsgruppe revidert dødsmelding 2006

FHI overtar driften av DÅR 2014

2010

DÅR-IT 2013

Kritikk fra Riksrevisjonen 2007

DÅR prioritert i Norsk helseregisterprosjekt 2010

eDÅR forprosjekt FHI 2014
Analyser, møter/forankring
Brukerintervjuer
Søkt støtte DIFI

NUIT og NUFA 2014

SKATE april 2016

Prosjekt «Norsk Elektronisk Dødsårsaksregister», FHI 2011

Prosjekt «eDialog ved dødsfall», SKD/Altinn



Snevert eller bredt siktemål?

• Bare medisinsk melding fra lege til DÅR
eller

• Modernisere både sivil og medisinsk meldingsgang
– Flere aktører

– Mye mer komplekst

– Dyrere investering

– Bedre på sikt

– Mye mer lønnsomt



«Papir med strøm» eller reell digitalisering?

• Reell modernisering er mer enn å fylle ut PDF på 
skjerm

• Tenke nytt om meldingsflyt

• Gjenbruk av komponenter
– Struktur og informasjon

• Mulighet for sanntids kvalitetskontroll



Mange interessenter

• Mange har nytte av modernisering

• … og mange må samarbeide
– DIFI

– Tingrettene

– Folkeregisteret (Skatteetaten)

– Helseforetakene, kommunene, Legeforeningen

– Helseforvaltningen (HOD, FHI, Hdir, eHelse, NHN)

– NAV

– Gravferdsforvaltning

– Politiet

– ++



En mulig modell



Beslektede prosesser

• Modernisering av folkeregisteret 2016-2020
– «Fødsel og død»

• Program Felles Infrastruktur (FIA)
– Gjenbruk av komponenter og løsninger

• En innbygger – en journal -> 2040
– Tilgang til medisinsk informasjon



SKATE april 2016

• «Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning»

• Rådgivende organ for digitalisering av offentlig sektor

• Topplederne i offentlige virksomheter som har ansvar 
for nasjonale felleskomponenter

• Ledes av DIFI



• Vi trenger elektronisk melding om dødsfall
– Både medisinsk og sivil meldingsgang

• Vi trenger det nå

• …og vi må gjøre det sammen


