
Huskeliste og gode råd  
 
Ved dødsfald er der en række opgaver som bedemanden normalt ikke varetager. Vi har lavet denne 
uforpligtende huskeliste med et par gode råd til pårørende. Det er naturligvis ikke alle opgaver som er 
relevante for alle, men nedenstående er ment som en vejledning.    
 
Hold øje med det tomme hus, at køleskabet samt fryseren bliver tømt og eventuelle husdyr bliver 
passet. Indsamling af ekstra nøgler fra f.eks. hjemmepleje o. lign.  
Hvis afdøde blev indlagt på hospital, skal eventuelle effekter hentes der. 
 
Kontakt til myndighederne 
Gennem begravelsesforretningen og dødsanmeldelsen får offentlige myndigheder (folkeregisteret m.fl.) 
besked om dødsfaldet. Når folkeregisteret har registreret dødsfaldet, får alle som er koblet til deres 
system automatisk besked. Det kan f.eks. være forsikringsselskaber, pensionskasser og ATP.  
 
Skifteretten 
Når skifteretten har modtaget dødsanmeldelsen, påbegyndes sagsbehandlingen straks. Skifteretten 
sender et brev i E-Boks til anmelderen af dødsfaldet. Ofte er det ikke nødvendigt med et fysisk møde i 
skifteretten, men det indledende møde kan ordnes telefonisk.     
 
Tv-licens 
Afmeldes automatisk. 
 
Posten 
Ønsker man at få den afdødes post videresendt, skal man have en attest som giver ret til dette.  
Attesten fås i skifteretten. 
 
Hus eller lejemål 
Boede du sammen med afdøde i eget hus, er der normalt ingen store ændringer, man er nødt til at 
foretage sig. Du skal være opmærksom på, at bankkonti som stod i afdødes navn og i jeres fællesnavn 
(dvs. I har begge adgang til kontoen) bliver spærret. Kontakt banken og få etableret en midlertidig 
betaling af f.eks. husleje, el, varme osv.   
 
Boede afdøde alene i eget hus, afhænger det videre forløb af arvesituationen.  
Det afklares som regel i skifteretten.  
 
Boede afdøde til leje kan det være nødvendigt at opsige lejemålet eller ændre lejers navn, hvis det er 
afdødes navn, der står på lejekontrakten til et fælles hjem. 
 
 
 



 
Forsikringer 
Som udgangspunkt vil forsikringsselskaber få automatisk besked om dødsfaldet. Dog kan det være 
nødvendigt, at man selv kontakter dem, hvis du er ægtefælle/samlever - eller for at opnå  
en hurtigere ekspeditionstid. 
 
Pengeinstituttet 
Pengeinstituttet får automatisk besked fra folkeregisteret og lukker herefter afdødes konti - også 
fælleskonti. Har man som ægtefælle eller samboende fælleskonti med afdøde, vil det derfor være en god 
idé at få oprettet en ny NEM-konto hurtigst muligt, som nye indbetalinger fra ATP, pensioner, løn mv. 
kan indbetales på.  
Hermed sikrer man sig, at nye indbetalinger kan bruges, indtil fælleskonti bliver frigivet af skifteretten 
og åbnet igen. 
 
I samme forbindelse er det en god idé at få overblik over, hvilke faste udgifter der bliver trukket på en 
konto, der eventuelt stod i afdødes navn eller som du havde sammen med afdøde.  
 
 
• Indsamling af ekstranøgler fra f.eks. 

hjemmeplejen  

• Aftal hvem der holder øje med det 

tomme hus. Spørg evt. naboen.   

• Sørg for pasning af eventuelle husdyr 

• Sikre at indkaldelse fra sygehus, 

tandlæge, speciallæge afmeldes 

• Afmelde:  

• El, gas, olie  

• Vinduespudser 

• Aviser og ugeblade 

• Telefon 

• Internet 

• Boligsikring 

• Kontokort 

• Varmehjælp 

• Ændre skatteforhold (ved ægtefæller) 

• Medicin retur til apotek 

• Returnere hjælpemidler  

• Besked til Hjemmeplejen 

• Tømning af køleskab/fryser 

• Vande blomster 

• Kontrol af opvarmning 

• Afmelde medlemskaber til diverse 

foreninger og klubber 

• Om registrering af bil, båd og knallert 

• Slette profil eller etabler mindeside på 

sociale medier, f.eks. Facebook 

• Jagttegn/våben – kontakt politiet hvis 

du er i tvivl 

• Snerydning 
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