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Alle krematorier og kirkegårde kan tilsluttes digital dødsanmeldelse
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Folkekirkens It kan med glæde oplyse, at vi sammen med systemleverandørerne,
er klar til at tilbyde de resterende krematorier og kirkegårde tilslutning til digital
kommunikation med systemet PersonSAG. PersonSAG er begravelsesmyndighedens sagsbehandlingssystem.

Dokument nr. DOKU-800-63
Sagsbehandler : Merete Foged

Det er en forudsætning for tilslutningen, at krematoriet eller kirkegården
anvender en elektronisk kirkegårdsprotokol. Tilslutningen er frivillig for
krematorier og kirkegårde.
En tilslutning betyder at krematoriet/kirkegården modtager
-

digitale begravelsesanmodninger
digitale begravelsesafgørelser

og skal samtidig via løsningen sørge for
-

at melde oplysninger om brændingsdato, brændingsnummer,
jordfæstelses-/urnenedsættelsesdato digitalt tilbage til PersonSAG.

PersonSAG sender disse oplysninger til Krematorier og kirkegårde efter
kremering
Når kremeringen er sket sendes den elektroniske kremationsattest med
brændingsdato og brændingsnummer til krematorie/kirkegårdssystemet og vises
som en statusoplysning.
Bedemænd der er digitalt tilsluttet ”Anmodning om begravelse/ligbrænding”
(Tilslutningsaftale til bedemandsintegration) kan også se denne status.
Krematorie og kirkegårde der ikke er tilsluttet digital dødsanmelde
Når kremationsattesten og tilbagemeldingen kommer fra et krematorium eller en
kirkegård, som ikke er tilsluttet, vil processen fortsat skulle håndteres manuelt.
Anmodninger om begravelse/ligbrænding der fortsat skal håndteres
manuelt
Følgende anmodninger indsendes ikke digitalt:





Afdøde ikke har et CPR-nummer, herunder dødfødte børn
Dødsfaldet er sket i udlandet
Liget eller asken skal føres til udlandet
Asken skal anbringes på anden sømmelig måde
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Disse sager er papirsager og skal håndteres manuelt hele vejen. Dvs. at
tilbagemelding til PersonSAG også skal ske manuelt til begravelsesmyndigheden.

Side 2

Sådan kommer krematorier og kirkegårde i gang




kontakte systemleverandør mhp. oprettelse.
planlæg og ønsk en dato for oprettelsen
Folkekirkens It melder tilbage, om datoen kan imødekommes, eller om
der skal findes en ny dato.

BEMÆRK:
Tilslutning er gældende fra oprettelsesdagen. Det er derfor vigtigt, at
krematoriet/kirkegården orienterer de nærmeste samarbejdspartnere om, at de
tilslutter sig digital dødsanmeldelse.
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