
Ignorere døden eller 
er ikke bevisst på 

døden

Økonomisk
planlegging

Beskrive hvordan 
kroppen skal 

behandles ved dødsfall 
på helsenorge.no

Planlegge og 
forberede seg 

og sitt

Dokumentere ønsker 
for fordeling i et  

testamente

Dokumentere og dele 
evt. ønsker for sin 

egen gravferd

Er bevisst eller blir 
minnet på døden

Utarbeide en
fremtidsfullmakt

Bevisstgjøring og forberedelse rundt døden
Hele livet

Livets sluttfase
År - måneder - uker - dager

Reduksjon i funksjonsnivå 
(pga. sykdom, skade, 

alderdom)

Medisinsk
behandling

Gi lindrende pleie og 
omsorg, og tilbringe 
tid med den døende

Erkjennelse for at 
døden er nær

Evt. beskjed til nettverket 
rundt og en siste avskjed 

til sine nærmeste
Dødsfall inntreffer 

og oppdages

Dødsfallet 
Dager - timer - minutter

Syning: Lege vurderer 
den døde for å 

erklære dødsfallet

Unaturlig
dødsfall

Hjemme
Sykehus / sykehjem

Oppnevne en verge

Meddelse av dødsfall 
til avdødes pårørende 

Selvdrap

Gravferdsbyrå engasjeres 
evt. for å hente og 
håndtere kroppen

Avdøde transporteres 
til kjølelager

Ulykke

Drap /  
påført skade 

(legemskrenkelse)

Pårørende 
oppdager avdøde

Ta innover
seg og håndtere  

situasjonen

Utrydding av 
rommet på 

sykehuset eller 
sykehjemmet

Skaffe en dødsattest 
og evt. obduksjons-

rapport

Medisinsk eller 
rettslig obduksjon

Avgjøre hvem som skal være 
ansvarlig for gravferden/
gravplassansvarlig/fester

"Oppgjørets time" - administrere avdødes liv
Uker - Måneder - År

Sette i gang med 
oppgjørsprosessen

Motta orienteringsbrev 
fra tingretten (evt. 

beskjed om testamente 
om dette er tinglyst)

En hverdag uten den avdøde
Måneder - År

Gravferden
Innen 10 dager

Skaffe seg oversikt 
over boet (gjeld og 

formue)

Be om 
formuesfullmakt 

fra tingretten

Be om innsyn i siste 
års skattemelding 
hos Skatteetaten

Be tingretten 
utstede proklama

Kontakte bank(ene) 
for innsyn i avdødes 
produkter og saldo 

hos banken

Undersøke pantekrav på 
eiendom hos Statens 

Kartverk, pantekrav på bil i 
Løsøreregisteret, eller 

skattekrav hos Skattetaten

Starte dialog med alle 
arvinger i tilfeller der 

det er flere

Privat skifte

Uskifte

Offentlig skifte

Fylle ut og levere 
erklæring om skifte til 

tingretten

Tingretten oppnevner 
bobestyrer

Vente på 
skifteattesten

Få utstedt 
skifteattest fra 

tingrettenSkaffe finansiering 
til gravferden

Håndtere/
avslutte avdødes 

løpende forpliktelser 
og kundeforhold

Tele-, TV-, internett,- og energileverandører 
Ideelle organisasjoner 
Magasiner/aviser  
Sosiale medier 
Skylagringstjenester 
Medie- og musikktjenester 
Klubber og foreninger
Bank- og forsikringsselskaper

Rydde ut av/
rydde opp i leilighet, 

bolig, hytte

Håndtere 
hjelpemidler og 

medisinsk utstyr og 
medisiner

Innhente takst på 
eiendeler av stor verdi 

(eiendommer, kjøretøy)

Engasjere 
takstmann for 
verdi på bolig

Håndtere pensjoner, 
stønader/ytelser og 

forsikringer

Avdødes eller egen 
arbeidsgiver/
fagforening

Søke på ytelser til 
gjenlevende

hos NAV

Private tjenester 
hos bank- og 

forsikringsselskap

Skaffe seg 
velferdspermisjon 

fra arbeidsgiver Fordele og 
gjøre opp arv

Overføre eierskap 
på eiendeler eller 

eiendommer

Håndtere vergemål ved 
mindreårig arving eller 

arving med verge

Behovsprøvd 
gravferdsstøtte og 
transportrefusjon

Statens Kartverk

Statens vegvesen

Småbåtregisteret

Engasjere 
arverettsadvokat ved 

uenigheter eller 
komplekse oppgjør

Utføre etter et 
gyldig testamente

Håndtere eget 
og avdødes 

skatteoppgjør

Kontakte Skatteetaten 
for å få avdødes 
skattemelding

Får avdødes 
skattemelding på 

papir

Fylle ut og levere 
skattemelding på 

papir

Sørge over og 
minnes den 

avdøde

Traume pga. 
omstendigheter 
rundt dødsfallet

Komplisert sorg

Stadig synkende 
mental helse

Behov for 
behandling

Gjør egne 
forberedelser

Søke om 
pleierpenger fra 

NAV

Undersøke om avdøde 
har dokumentert ønsker 

for gravferden

Annonsere dødsfallet
til nettverket rundt

Ha dialog med 
avdødes arbeidsgiver

Planlegge 
gravferden

Avgjøre kiste, type 
gravferd og gravsted

Avgjøre innhold, 
tid og sted for 

gravferdsseremoni

Avdøde stelles og 
legges i kiste

Et siste farvel 
(syning)

Gravferds- 
seremonien

Minnesamvær

Et siste hvilested

AskespredningKistegrav Urnegrav Anonym eller 
navnet minnelund

Gravferdsstøtte 
fra fagforening

Organdonasjon 

Kropp til forskning

Etter 20 år:
Fornye eller avslutte 
feste for gravplassen 

Håndtere egen 
økonomi

Dødsfallforsikring/
livsforsikring

Privat
pensjonsavtale

Avgjøre
 skifteform

(innen 60 dager)

Arvingene kan utnevne en 
fullmektig til å forestå oppgjør 

av boet. Arvingene må ikke 
utpeke en fullmektig, de kan 

gjennomføre skiftet i 
fellesskap.

Transport av 
avdøde

Håndtere egen og 
avdødes økonomi

Begjæring om
gravlegging

Engasjere 
eiendomsmegler for å 

selge bolig/hytte/eiendom

Tilbud om å snakke 
med livssynsveileder 

eller sykehusprest

Avvikle eller overføre 
næringsvirksomhet

Evt. søknad om 
gravminne

Opprette avtale 
for stell av 
gravplass

Valg av gravminne/
minnesmerke

Søknad
askespredning

før død

Skriftlig erklæring om 
hvem som skal sørge 

for gravferden

Skaffe oversikt over 
arvinger og 

arverekkefølge

Engasjere et gravferdsbyrå 
eller planlegge og 

organisere gravferden selv 

Motta eller finne 
post til den 

avdøde

Kontakte og fortelle at 
vedkommende er død 

for hver nye aktør

Må endre livsstil
(flytte, selge eiendeler)
pga. presset økonomi

Håndtere ny gjeld ifm. 
dødfallet (eks. avdøde, 

juridisk bistand, gravferden)

Norsk helsenett
Meldende lege må benytte PC/utstyr som er 
tilknyttet Helsenettet. Innloggingen krever 
sikkerhetsnivå 3 eller høyere, fordi melding 
om dødsfall og dødsårsak er offisielle 
dokumenter med medisinske opplysninger 
som er underlagt taushetsplikt.

Melding om dødsfall til Folkeregisteret + 
Melding om dødsårsak til 
Dødsårsaksregisteret
Leger blir tilkalt for å vurdere den døde for 
å utferdige melding om dødsfall. Det er 
bare leger som kan stadfeste døden. For å 
kunne fylle ut dødsmeldingen på 
forskriftmessig måte må legen selv syne 
liket. Meldende lege må ha gyldig norsk 
autorisasjon/lisens og gyldig HPR- nummer. 
Det kan være sykehuslege, legevaktslege, 
eller lege tilknyttet ambulansetjenesten.

Opplysningene om dødsfall skal meldes til 
Folkeregisteret, og opplysningene om 
dødsårsak til Dødsårsaksregisteret. Dette 
gjelder også avdøde med d- nummer som er 
registrert som bosatte i Norge. For personer 
som ikke er bosatte i Norge, slik som 
turister, gjelder kun meldeplikten om 
dødsårsak.N
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Offentlig forvaltning 
- juridisk

Tingretten
Den sikreste måten er å oppbevare 
testamentet ved en domstol, mot et gebyr 
på kr 937. Kopi av godkjent legitimasjon 
kreves ved innlevering. Tingretten vil i så fall 
sørge for at det blir tatt fram når dødsfallet 
blir registrert.

Offentlig forvaltning
- Spesialisthelsetjenseten

Sykehus 
Avgjørelse om å iverksette lindrende 
behandling for døende tas av ansvarlig lege 
i samråd med fagansvarlig sykepleier, annet 
helse- og omsorgspersonell som kjenner 
pasienten, og om mulig etter samtale med 
pasient og/eller pårørende. Avgjørelsen 
baseres som vanlig på vurderingskriterier 
som funksjonsstatus og prognose med 
hensyn til levetid.

Dødsfall på sykehus kan også skje uventet 
og utilsiktet.

Privat tjenestetilbyder 
- juridisk

Digitale tjenestetilbydere for juridiske 
dokumenter
Det har i de siste årene etablert seg flere og 
flere aktører som tilbyr en digital prosess 
for å opprette juridiske dokumenter, som 
samboerkontrakt, fremtidsfullmakt og 
testamente. Deres modell tar utgangspunkt 
i en digital plattform, der kundene både kan 
generere og få kvalitetsikret innholdet av en 
advokat på nett.

Privat tjenestetilbyder 
- juridisk

Advokatfirma
Innbyggere kan når som helt engasjere et 
advokatfirma for å forberede og planlegge 
deres egen arv. I denne fasen vil da en 
advokat, en person med løyve til å gi råd og 
veiledning i juridiske spørsmål mot 
godtgjørelse, bistå testatorer (personer som 
ønsker å opprette testamente) med 
formuleringer, signering og oppbevaring.

Offentlig forvaltning
- Nasjonal gravplassmyndighet

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Oppgavene som regional 
gravplassmyndighet er samlet hos 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for 
hele landet. Drifter og vedlikeholder 
gravplassveileder.no. Statsforvalteren 
treffer avgjørelse i saker om privat gravsted 
og tillater at aske spres for vinden og er  i 
tillegg klageinstans på kommunes vedtak 
etter gravferdsloven § 9 fjerde avsnitt, som 
gjelder avgjørelse om hvem som skal være 
ansvarlig for en grav.

Testamente
Et testamente er et juridisk dokument som 
beskriver hva man vil skal skje med ens 
eiendeler ved et dødsfall.

Fremtidsfullmakt
En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én 
eller flere personer om å representere 
fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren 
på grunn av sinnslidelse, herunder demens 
el., eller er så alvorlig svekket at du ikke 
lenger er i stand til å ivareta sine interesser 
innen de områdene som omfattes av 
fullmakten. Fremtidsfullmakt er et 
privatrettslig alternativ til vanlig vergemål.

Vergemål
Vergemål er et hjelpetiltak for personer 
som på grunn av en skade, sykdom eller 
funksjonsnedsettelse ikke kan ivareta 
interessene sine selv.

Vergemålet kan omfatte personlige og 
økonomiske forhold, og vergens oppgave er 
hovedsakelig å disponere midler og ivareta 
rettigheter for vergehaveren. Praktisk 
bistand, omsorg og pleie er ikke omfattet av 
vergemålet. Vergemålet skal ikke være mer 
omfattende enn det behovet vergehaver 
har for hjelp.

Vergemålsportalen
Vergemålsportalen er en informasjonsside 
for vergemålsfeltet. Hensikten med siden er 
å gi deg som leser mer informasjon om 
vergemål om du er verge, ønsker å bli 
verge, har behov for verge, er pårørende, 
eller er offentlig eller privat instans. 
Vergemålsportalen driftes av Statens 
sivilrettsforvaltning.

Offentlig forvaltning
- Lokal vergemålsmyndighet

Statsforvalteren
Statsforvalteren kan opprette vergemål 
etter begjæring fra nære slektninger, lege 
eller fra personen selv, med et 
begjæringsskjema. Statsforvalteren kan 
også opprette vergemål på eget initiativ hvis 
embetet får melding om behov fra andre.

De har også ansvar for å rekruttere og lære 
opp verger, utforme mandatet for 
vergeoppdragene og føre tilsyn med 
vergene. Videre forvalter Statsforvalteren 
vergehavernes midler og stadfester 
fremtidsfullmakter.

Avtale med særkullsbarn om å få sitte i 
uskiftet bo
En avtale mellom den ene ektefellen/ 
samboeren og den andres særkullsbarn om 
rett til å få overta boet uskiftet når 
ektefellen/samboeren dør.

Offentlig forvaltning
- Lokal gravplassmyndighet/forvaltning

Kirkelig fellesråd/menighetsråd eller 
kommune
Lokal gravplassmyndighet kan falle på 
kirkelig fellesråd/menighetsråd eller 
kommunen der ansvaret er overført dit 
etter gravplassloven § 23.

Kommunen treffer nødvendig avgjørelse 
ved uenighet om hvem som skal sørge for 
gravferden, ha ansvaret for en grav eller 
sørger for gravferd der ingen andre gjør 
det.

Fungerer som forvaltningsorgan med 
kompetanse etter gravferdsloven og har 
ansvar for gravplasser, kapell og 
krematorium. Gravplassforvaltningen har 
ikke ansvar for stell av den døde, kiste, 
transport og seremoni.

Ektepakt 
En ektepakt er en avtale mellom ektefeller, 
som følger lovens formkrav, og regulerer 
hva som skjer med ektefellenes formue og 
eiendeler når ekteskapet tar slutt. Samme 
formkrav som testamenter.

Samboeravtale
Samboeravtalen sikrer og beskriver 
fordelingen av gjenstander ved et eventuelt 
dødsfall. Dersom en ikke har felles barn og 
avdøde ikke hadde skrevet testament, har 
gjenlevende samboer dermed ikke krav på 
arv.

Dødsfallsforsikring (som også kalles 
gjeldsforsikring eller livsforsikring)
En engangsutbetaling ved dødsfall som kan 
utstedes av bank- og forsikringsselskap eller 
fagforening.

Private pensjonsavtaler
Resterende sparesaldo fra pensjonsavtale i 
egen pensjonskonto, pensjonsavtale med 
pensjonskapitalbevis eller egen sparing vil 
gå til arvingene dine ved et evt. dødsfall.

Helsenorge.no
Helsenorge tilbyr mange tjenester for å 
hjelpe innbyggere og pårørende med å holde 
oversikten over egen helsesituasjon, 
rettigheter og behandling. De mest relevante 
her er, organdonasjon, donasjon av kropp til 
forskning, pårørendeinformasjon. 
Direktoratet for e- helse har utgiveransvar for 
informasjonsinnholdet, mens Norsk 
Helsenett har redaktøransvaret.

Tros- og livssynssamfunn
- livssynsmangfold

Menigheter og livssynssamfunn
Enkelte menigheter og livssynssamfunn 
tilbyr sine medlemmer skjemaer for å 
beskrive sine gravferdsønsker. Andre tar et 
større ansvar i gjennomføring av gravferd, 
mot at medlemmene deler en del av sin 
inntekt med trossamfunnet.

Ønsker for egen gravferd
Dokumenter som beskriver ønsker for egen 
gravferd kan tilbys av livssynssamfunn eller 
gravferdsbyråer. Det eneste lovmessige 
man kan bestemme er hvem som skal ha 
juridiske rett til å sørge for den enkeltes 
gravferd.

Medlemmer hos for eksempel Human- etisk 
forbund, kan laste ned en pdf og definere 
sine ønsker for sin gravferd, og sende inn 
per brev eller e- post, for så at dette lagres 
deres arkivskap.

Søknad om askespredning før død
Man kan søke for seg selv mens man er i 
live og over 15 år. Statsforvalteren i det 
fylket du ønsker at asken skal spres i 
behandler søknaden. Elektronisk skjema 
finnes tilgjengelig på statsforvalteren.no og 
krever innlogging via ID- porten.

Skjema.no/SF
Denne nettsiden gir en skjemaoversikt over 
dokumenter som statsforvalteren 
behandler.

Modia
Modia er lagd for å hjelpe NAV- ansatte med 
å hjelpe sine brukere. Saker blir opprettet 
og fordelt mellom NAV- ansatte og det er 
mulig å få en oversikt over alt som er sagt 
og sendt mellom ansatt og innbygger.

Offentlig forvaltning
- Primærhelsetjenesten

Kommunale helse og omsorgstjenester
Hjemmetjenester (hjemmesykepleie og 
praktisk bistand)
Ergo- og fysiotjenester
Rus- og psykiatritjenester
Sykehjem (+ evt. Sykehjemsetater i 
større byer)
Hjeplemiddelforvaltning (service og 
distrubusjon av hjelpemidler ved 
midlertidig behov
Fastlegetilbud

Kommunal helse- og omsorgstjenester
De vanligste og mest relevante tjenestene 
er i denne fasen hjemmebaserte 
helsetjenester eller helsetjenester i form av 
et botilbud på institusjonsplass på et 
sykehjem eller helsehus.

Støtteordninger for pårørende
Dette er ordninger i form av stønader og 
ytelser som pleiepenger ved pleie i 
hjemmet av nærstående i livets sluttfase, 
omsorgsstønad, omsorgslønn som 
pårørende kan ha rett på og få utbetalt ved 
å søke.

Bevis og kort
HC- kort (parkeringstillatelse for 
forflytningshemmede), TT- kort, 
ledsagerbevis er noen eksempler på bevis 
som innbyggere kan få utstedt.

Hjelpemidler og medisinsk utstyr
Innbyggere kan få hjelpemidler ut fra et 
langvarig eller midlertidig medisinsk behov.

Offentlig forvaltning
- Folketrygd og sosiale tjenester

NAV 
NAV ved hjelpemiddelsentralene har ansvar 
for hjelpemidler finansiert over 
folketrygden. Dette gjelder hjelpemidler ved 
funksjonsnedsettelser med mer enn 2 års 
varighet. NAV har også andre stønader som 
etterlatte kan ha rett på, eks. pleiepenger.

Offentlig forvaltning
- Spesialisthelsetjenesten

Sykehus 
Spesialisthelsetjenesten er organisert i fire 
regionale helseforetak, som har ansvaret 
for å sikre befolkningen i regionen tilgang til 
nødvendige spesialisthelsetjenester. 
Helseforetaket drifter underliggende 
sykehus og ambulansetjeneste.

Medisinsk utvikling gjør at en i 
helsetjenesten i økende grad kan 
opprettholde livet hos alvorlig syke 
personer. Dagens helsevesen strekker seg 
derfor langt for å behandle og bevare liv. 
Behandlingen styres av en behandlende 
lege ut fra diagnose og sykdomsbilde.

Offentlig forvaltning
- Primærhelsetjenesten 

Legevakt
Alle norske kommuner er pålagt å ha en 
legevaktordning. Legevakten
er et kommunalt og allmennmedisinsk 
behandlingstilbud beregnet på akutte 
tilstander utenom vanlig åpningstid for
legekontorene. Ved dødsfall utenfor 
institusjon og utenom vanlig åpningstid, kan 
legevaktslege bli tilkalt for å syne og melde 
dødsfallet.

Offentlig forvaltning
- Primærhelsetjenesten 

Sykehjem og helsehus
I 2019 døde det om lag 37 000 personer i 
alderen 60 år og eldre i Norge. Omtrent 29 
700 av disse døde på sykehjem (16 300 
personer) eller mens de mottok 
helsetjenester i hjemmet (13 400 personer). 
Kilde SSB. Sykehjem har mye kunnskap om 
livets siste fase og formelle prosesser rundt 
dette, men også om sorg, bearbeiding, 
angst og usikkerhet rundt døden.

Offentlig forvaltning
- Spesialisthelsetjenseten

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral 
(AMK) og ambulansetjenesten
AMK mottar medisinske nødmeldinger 
gjennom nødnummeret 113. De veileder 
forbipasserende eller pårørende som har 
oppdaget og meldt fra om et uventet og 
brått dødsfall eller funksjonsnedsettelse.

Ambulansetjenesten er ansvarlig for å rykke 
ut til pasienter som har behov for 
akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus 
ved hjelp av enten kjørende, flyvende eller 
flytende ambulanseenheter. I noen tilfeller 
er ikke livet til å redde og da tilkalles lege 
for å syne dødsfallet på skadestedet.

Offentlig forvaltning
- Kommunal beredskap

Brann- og redningsvesenet
Brann- og redningsvesenet i Norge er
organisert på kommunalt nivå, og er ofte de 
første som ankommer et skadested pga.  
deres plasseringer og antall stasjoner.
Mange av de ulike brannstasjonene kan 
bistå med grunnleggende førstehjelp, 
oksygenhjelp, og hjertestarterhjelp. Bistår  
ambulansetjensten og evt. politiet på et 
skadested.

Offentlig forvaltning
- Beredskap, lov og orden

Politiet
Dersom det er grunn til å tro at et dødsfall 
er unaturlig, har leger plikt til å underrette 
politiet snarest mulig. Underretningen kan 
gis personlig eller telefonisk til nærmeste 
politimyndighet. Politiet beslutter om det 
skal opprettes videre etterforskning/ 
undersøkelser og obduksjon av liket.

Offentlig forvaltning
- Primærhelsetjenesten 

Fastlege og hjemmesykepleie
Noen innbyggere kan ønske å dø i eget 
hjem. Når lindrende behandling i livets 
sluttfase foregår i eget hjem, forutsettes 
god oppfølging fra fastlege og samarbeid 
med ansvarlig sykepleier i 
hjemmesykepleien, samt muligheter for å 
konferere med palliativt team i 
spesialisthelsetjenesten der hvor dette er 
aktuelt.

Offentlig forvaltning 
- Juridisk

Tingretten/Byfogdembete
Tingretten er ofte den første offentlige 
instansen etterlatte kommer i kontakt med 
når de er arving(er) i et dødsbo. Tingretten 
vurderer om vilkårene for skifte eller uskifte 
er til stede, registrerer boet, gir det et 
nummer, og utsteder skifteattest eller 
uskifteattest ut fra valgt skifteform. 
Tingretten kan også utstede formues- 
fullmakt og proklama før skifteform er valgt. 
Saksbehandleren i retten vil vanligvis kunne 
svare på generelle spørsmål hvem som er 
arvinger i boet og om skifteprosessen.

Hvis boet skal skiftes offentlig er det retten 
som har ansvar for avviklingen av dødsboet. 
Selve boarbeidet vil retten sette bort til en 
privatpraktiserende advokat (bobestyrer), 
for boets regning.

Privat tjenestetilbyder 
- gravferd

Gravferdsbyrå
Byrået bistår etterlatte mot godtgjørelse 
med administrasjon av det praktiske knyttet 
til planlegging og gjennomføring av 
gravferd, herunder å sende begjæring om 
kremasjon/gravferd til krematoriet/ 
gravferdsmyndigheten, tidssetting av 
gravferd og kremasjon, kontakte 
seremonileder (for eks prest eller 
livssynsveileder, musikere, lokal 
gravplassmyndighet, skaffe kiste og utstyr, 
og stelle avdøde, ordne transport av kisten, 
annonsering av dødsfallet, opptrykking av 
program og takkekort, ordne med blomster, 
dekorasjoner, kranser, planlegging av 
minnesamvær, med inskripsjon på 
gravminnet, trekors og gravlykt.

Offentlig forvaltning
- Nasjonal gravplassmyndighet

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Oppgavene som regional 
gravplassmyndighet er samlet hos 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for 
hele landet. Drifter og vedlikeholder 
Gravplassveileder.no. Statsforvalteren 
treffer avgjørelse i saker om privat gravsted 
og tillater at aske spres for vinden og er  i 
tillegg klageinstans på kommunes vedtak 
etter gravferdsloven § 9 fjerde avsnitt, som 
gjelder avgjørelse om hvem som skal være 
ansvarlig for en grav.

Offentlig forvaltning
- Offentlig data

Skatteetaten
Det er Skatteetaten som distribuerer 
folkeregisteropplysninger i Folkeregisteret. 
Dette gjøres gjennom et sett standardiserte 
tjenester. Opplysningene er vederlagsfrie.

Offentlig forvaltning
- Offentlig data

Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet er 
databehandlingsansvarlig og databehandler 
for Dødsårsaksregisteret.

Private tjenestetilbydere
- økonomi

Bank- og forsikringsselskap
Det finnes en del ulike avtaler som 
innbyggere kan inngå, som vil tilgodese 
eventuelle arvinger, eks. livsforsikringer, 
private pensjonsavtaler etc. Dette er 
produkter som bankene kan tilby sine 
kunder.

Privat tjenestetilbyder 
- gravferd

Gravferdsbyrå
Enkelte kan i en terminal fase ta kontakt 
med et gravferdsbyrå før et dødsfall. Se mer 
under fasen "gravferd".

ID- porten
ID- porten er lovpålagt innloggingstjeneste 
til alle offentlige tjenester som krever nivå 3 
eller 4 innlogging. Ved dødsfall stenges ID- 
porten. Innloggingstjenestene på nivå 4 
leveres av kommersielle leverandører, eks. 
Bank- ID på mobil. Disse stenges ganske 
umiddelbart ved registrering av et dødsfall.

Leveattest til mottakere av pensjon og 
uføretrygd i utlandet
Leveattester innhentes for å sikre at 
pensjon og uføretrygd blir utbetalt til rett 
mottaker ved bosetting i utlandet. Dette 
kontrolltiltaket reduserer risikoen for 
feilutbetalinger i forbindelse med dødsfall. 
NAV har foreløpig ingen løsning for digital 
innsendelse av leveattester.

Obduksjon
Obduksjon er en systematisk utvendig og 
innvendig medisinsk undersøkelse av en 
død person for å påvise eller utelukke 
forandringer som er forårsaket av sykdom 
eller skade, og for å fastslå dødsårsaken.

Det skilles mellom medisinsk obduksjon 
som utføres av lege i sykehus og 
rettsmedisinsk obduksjon. Rettsmedisinsk 
obduksjon utføres av rettsmedisiner og 
utføres ved unaturlige dødsfall som ledd i 
politiets etterforskning.

Transport av avdøde
Transport av avdødes kropp fra 
skadested/sykehus/sykehjem til kjølelager.

Folkeregisteret
I Folkeregisteret finnes oppdatert 
nøkkelinformasjon om alle personer som er 
eller har vært bosatt i Norge: fødsler, navn, 
adresse, kjønn, sivilstand, statsborgerskap 
og det mest aktuelle i denne settingen 
dødsfall. Informasjon om dødsfall formidles 
via ulike APIer til diverse andre systemer 
hos eksempelvis skattemyndighetene, NAV, 
Lånekassen, Statens vegvesen, banker og 
forsikringsselskaper.

Dødsårsaksregisteret
Dødsårsaksregisteret er et lovpålagt 
helseregister ingen kan reservere seg fra. 
Registeret inneholder informasjon om 
dødsårsak og dødsfall av nordmenn i Norge 
og utland, og fra 2012, også for personer 
som ikke er norske, men oppholder seg i 
Norge. Dødsårsaksregisteret er en viktig 
kilde til informasjon om helsetilstanden og 
dødeligheten i befolkningen, og endringer i 
dødsårsaker over tid. Avdeling for 
helseregistre tilrettelegger og utleverer data 
for forskere og andre. 

NAV: Infotrygd + Gosys + Modia
NAV benytter en rekker systemer. 
Eksempler på fagsystemer hos NAV, som 
for eksempel blir brukt i forbindelse med 
gravferdsstønaden og båretransport hos 
NAV, er Infotrygd, Gosys og Modia.

Gosys er et journalsystem som ble innført i 
2011 med todelt funksjon. Gi 
dokumentoversikt i ulike saker tilknytta en 
innbygger. I tillegg kan Gosys fungere som 
en kommunikasjonskanal mellom enheter i 
NAV.

Modia sin kjernefunksjon er å være en 
kommunikasjonsplattform og logg mellom 
navansatt og innbygger.

Forening, stiftelse, organisasjon
- sorghåndtering

Ideelle organisasjoner
Eksempler på organisasjoner som har ulike 
tilbud for etterlatte er:

LEVE
Kreftforeningen
ALS Norge
Mental helse
Landsforeningen for uventet barnedød

Offentlig forvaltning
- Utenrikstjenester

Utenriksdepartementet
Når en person dør i utlandet kontaktes 
politiets utlendingsenhet, samt 
ambassaden da de bidrar i prosessen med 
hjemtransport av avdøde.

DIPS
Elektronisk pasientjournal (EPJ) som brukes 
blant annet av Helse Sør-øst.

VERA
I vergemålsforvaltningen benyttes 
saksbehandlingssystemet VERA. 
Statsforvalteren følger opp drift og 
videreutvikling av dette systemet.

Offentlig forvaltning
- Vergemål

Statens sivilrettsforvaltning
Statens sivilrettsforvaltning fører tilsyn på 
Statsforvalteren og behandler klagesaker 
innunder vergemål.

Tingretten: Lovisa
LOVISA er domstolenes 
saksbehandlingssystem. LOVISA er en 
egenutviklet løsning, basert på Java, men 
som benytter også en rekke 
standardkomponenter.

Gerica
Elektronisk pasientjournal (EPJ) og 
pasientadministrativt system for hele den 
kommunale helse- og omsorgssektoren

Ecclesia 
Ecclesia er saksbehandlingssystem for 
gravferdsforvaltninger brukt i forvaltningen 
av gravferder og kremasjon, administrasjon 
av gravplasser, fakturering av festeavgift og 
stellavtaler, app for gravplassarbeidere og 
gravsøk for publikum. Har cirka 70 % 
markedsandel.

Personregisteret
Personregisteret hos Norsk Helsenett er 
helse- og omsorgssektorens kopi av 
Folkeregisteret og inneholder relevant 
folkeregisterinformasjon om alle personer i 
landet. Brukes blant annet av den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, 
fastleger, tannleger og apotek.

Obduksjonsrapport
Obduksjonsrapport gir en beskrivelse av 
dødsårsaken. Etter en sykehusobduksjon 
går rapporten til den legen som rekvirerte 
undersøkelsen. Rapporten etter en 
rettsmedisinsk obduksjon går til politiet, og 
det er i prinsippet politiet som bestemmer 
hvem som skal få vite hva som ble funnet. 
Dersom det ikke dreier seg om 
etterforskning av en kriminalsak vil vanligvis 
den patologen som gjorde undersøkelsen, i 
samråd med politiet, kunne formidle 
resultatet til de etterlatte. Noen ganger er 
det mulig å gi et fullstendig svar med en 
gang etter obduksjonen, men andre ganger 
kan det ta tid før svar på alle 
spesialundersøkelser foreligger.

Altinn
Obduksjonsrapporter/informasjonsflyt 
mellom rettsmedisiner og politiet går via 
Altinn, samt dialog om/bestilling av 
obduksjon mellom politi og sykehus.

Gravlund og Kardinal av Kirkedata
Kardinal er en løsning som inneholder 
gudstjenesteverktøy, kirkebok, kalender, 
medlemslister for kor/klubber/ råd etc, 
statestikk, oppslagsverk, jourdalsystem, 
møte/utvalgs–behandling, økonomi og mye 
mer. Alt er bygget med et moderne 
grensesnitt, som har timedagboken i 
sentrum.

Gravlund er en totalløsningen for 
kirkegårdsadministrasjon. Løsningen 
inneholder bestilling av gravferd, kirkebok, 
digital kartløsning, kalender, stell av grav, 
journalsystem, økonomi mm. Har cirka 30 % 
markedsandel.

Begjæring om gravlegging og/eller 
kremasjon
Begjæring om gravlegging fremsettes av 
den som sørger for gravferden. Den som 
sørger for gravferden sender begjæring om 
gravlegging/kremasjon til gravferdsetaten 
eller Kirkelig Fellesråd. Gravferdsbyrået kan 
bistå med dette.

Privat tjenestetilbyder 
- gravferd

Krematorium
I Norge er det per i dag 26 krematorier. 
Krematoriene er pålagt å melde fra til 
politiet om alle planlagte kremasjoner, da 
avdøde kan være innblandet i noe kriminelt, 
utgjøre et bevis etc.

Tros- og livssyn
- menigheter og livssynssamfunn

Menigheter og livssynssamfunn
Menigheter og livssynssamfunn som 
avdøde hadde en tilknytning til, kan 
involveres for å tilby seremonirom, 
seremoniledere eller andre gravferdsriter. 
Enkelte menigheter tar et større ansvar for 
gjennomføring gravferden.

Offentlig forvaltning
- Beredskap, lov og orden

Politiet
Politiet har plikt å stoppe kremasjon hvis 
det foreligger potensiell bevisforspillelse.

Offentlig forvaltning
- Sosiale tjenester

NAV
Håndterer pensjon og uføretrygd fra 
folketrygden til avdøde, den blir utbetalt til 
og med dødsmåneden. Vanligvis får NAV 
automatisk melding fra Folkeregisteret om 
dødsfallet, men av og til kan ulike 
omstendigheter medføre at melding om 
dødsfall ikke blir registrert tidsnok til at 
pensjon og andre stønader blir stoppet til 
rett tid. NAV håndterer også enkelte 
utbetalinger fra Statens pensjonskasse. I 
tillegg behandler de ulike stønader til 
gjenlevende ved dødsfall. Eksempelvis 
barnepensjon til barn som har mistet en 
eller begge foreldre, familiepleiepenger,
gjenlevendepensjon om ektefellen er død 
eller dersom samboer med felles barn er 
død, samt gravferdsstønad og 
båretransport.

Økonomisk støtte fra fagforening
Ulike fagforeninger kan inneha ordninger 
som gir medlemmers etterlatte, økonomisk 
støtte i form av eksempelvis  
engangsutbetalinger, gravferdssøtte el. ved 
et medlemmets bortgang.

Behovsprøvd gravferdsstønad fra NAV
Når et medlem i Folketrygden dør, har den 
som dekker utgiftene til gravferden, rett til å 
søke på stønaden. Gravferdsstønaden er 
behovsprøvd. Det kan gis opptil kr. 25.377, 
til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til 
gravferden. Fristen for å søke er senest 6 
måneder fra dato for dødsfallet. Det kan 
gjøres unntak fra fristen i spesielle tilfeller.

Båretransport/transportrefusjon fra NAV
Når et medlem i Folketrygden dør i Norge 
og båren med den avdøde må 
transporteres over en strekning som er 
lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter 
til transport (ut over en egenandel på kr. 2 
538) dekket til nærmeste naturlige 
gravplass i forhold til det stedet avdøde var 
bosatt.

Skifteerklæring til tingretten
Skifteerklæringen er et to- siders A4- skjema 
som skal fylles ut og sendes til tingretten 
innen 60 dager etter dødsfallet. Arvingene 
skriver navn, fødselsdato og adresse i 
nummererte rubrikker på forsiden, og 
undertegner i rubrikker med samme 
nummer på baksiden. Erklæringen skal 
undertegnes fysisk og kan sendes med brev 
eller leveres fysisk til tingretten. Noen 
tingretter tar i mot erklæringen elektronisk.

Skifteattest fra tingretten
Skifteattest er et dokument som tingretten 
eller byfogden (tidligere skifteretten) 
utsteder, og som gir arvingene rett til å 
disponere over avdødes formue. For å få 
skifteattest, må arvingene sende inn utfylt 
og undertegnet skifteerklæring.

Et viktig dokument som anses som 
"nøkkelen" til å gjennomføre andre 
oppgaver videre i prosessen. Med 
skifteattesten kan arvingene starte 
boarbeidet, for eksempel avslutte 
bankkonti, selge bolig og verdipapirer, 
inngå avtaler med mer.

Formuesfullmakt
En formuesfullmakt gir adgang til å få 
oversikt over hva avdøde har av formue og 
gjeld i banken pluss tilgang til opplysninger 
fra Skatteetaten og andre.

Proklama
Proklama er en annonsering fra tingretten 
der de skriver at alle som avdøde skyldte 
penger til, må melde fra til retten innen 6 
uker.

Proklamaet omfatter imidlertid ikke 
pantekrav eller skatte- og avgiftskrav. 
Arvinger som vil skaffe seg en oversikt over 
dødsboet må derfor undersøke om avdøde 
for eksempel har skattekrav ved 
henvendelse til Skatteetaten.
Pantekrav i bolig kan undersøkes i 
grunnboken til eventuell eiendom avdøde 
etterlot seg, her kan Kartverket kontaktes. 
Informasjon om pantekrav i bil kan man få 
ved henvendelse til Løsøreregisteret hos 
Brønnøysundregistrene.

Fullmaktsskjema til tingretten
Den eller de som har overtatt et dødsbo til 
privat skifte kan gi en annen person 
fullmakt til å gjennomføre oppgjøret ved å 
fylle ut et fullmaktsskjema.

Hjemmelserklæring i forbindelse med 
arv, skifte og uskifte til Statens kartverk
Skjema for å overføre en fast eiendom som 
står tinglyst på en avdød person til 
arvingene ved privat skifte. Det samme 
gjelder dersom arvingen sitter i uskiftet bo.

Salgsmelding av kjøretøy til Statens 
vegvesen
For å overføre eierskap av et kjøretøy etter 
et dødsfall må etterlatte sende inn en 
salgsmelding.

Dødsbo
Når noen er død, oppstår det et dødsbo. Et 
dødsbo er alt en død person etterlater seg 
av formue og gjeld, samt rettigheter og 
forpliktelser, eiendeler og løsøre.
Fordelingen av boets verdier må gjøres slik 
det er bestemt i arveloven og eventuelt 
testamente. Offentlig skifte

Offentlig skifte betyr at tingretten overtar 
ansvaret for forpliktelser og verdier etter 
avdøde, og har ansvar for avslutningen av 
boet og utdelingen til arvingene. Offentlig 
skifte er også aktuelt dersom ingen overtar 
boet til privat skifte eller en eller flere 
arvinger krever dette. Kostnaden for 
offentlig skifte skal da trekkes fra dødsboet. 
Tingretten utnevner ved offentlig skifte en 
bobestyrer.

Bostyrere er advokater som oppnevnes av 
tingretten når arvingene har begjært 
offentlig skifte.

Taksering eiendommer og eiendeler
For å skaffe oversikt over verdiene i boet, 
kan takstmann brukes. Dette er særlig 
aktuelt om avdøde etterlot seg eiendom. 
Hvis avdøde etterlot seg innbo og løsøre av 
verdi, kan det også avholdes taksering av 
dette for å skaffe en oversikt over verdiene i 
dødsboet.

Innsyn i siste skattemelding fra 
Skatteetaten
Når en person dør, blir adressen 
automatisk fjernet i Folkeregisteret. Det blir 
derfor ikke sendt ut skattemelding/ 
skatteoppgjør.

Som gjenlevende ektefelle/partner kan en  
få tilsendt den avdødes skattemelding og 
skatteoppgjør uten å legge ved 
dokumentasjon før skifteform er valgt. 
Dersom de ikke har overtatt boet i uskifte, 
må en dokumentere et saklig behov for 
innsyn i opplysningene. En må da legge ved 
skifteattest for å dokumentere at man har 
rett til innsyn. Andre arvinger kan få innsyn i 
avdødes skattemelding eller skatteoppgjør, 
men bare dersom de kan fremvise saklige 
behov for opplysningene. De må da 
dokumentere at de er arvinger. Dette kan 
en gjøre gjennom å legge frem skifteattest, 
annen attestasjon fra tingretten, eller kopi 
av testamentet. I tillegg må en fremvise 
legitimasjon. Prosessen er analog.

Verger for barn 
Relevant i skiftesaker, der en mindreårig er 
en arving. En verge oppnevnes for å sørge 
for at de mottar den arven de skal. Pengene 
går til en konto som Statsforvalteren 
disponerer til barnet fyller 18 år. Skifteverge 
oppnevnes i tilfeller der den ene forelderen 
dør og det skal gjøres skifte. I disse tilfellene 
vil  gjenlevende forelder regnes som inhabil, 
men kun frem til at skifte er gjort. Grunnen 
til at det kommer en midlertidig verge, er 
for å ivareta barnas interesser. Det er 
Statsforvalteren som oppnevner verge.

Feste for gravleie
Det er kun én person som kan være 
gravansvarlig/fester. Gravansvarlig/fester 
får eierskap og ansvar for gravminne og 
plantebedet. Denne personen kan avgjøre 
gravminnets utseende, og kan inngå avtale 
om tjenester knyttet til stell av plantebedet 
og bestemme over fremtidig gravlegging i 
graven(e).

Alle som gravlegges i sin egen 
hjemkommune har rett til å få en såkalt fri 
(gratis) grav. Denne retten gjelder i 20 år 
etter gravlegging. Etter 20 år kan den lokale 
gravferdsmyndigheten ta leie for gravsted 
dersom den ansvarlige for graven 
gravansvarlig/fester ønsker å beholde det.

Gravferdsformer
I Norge er det i hovedsak tre ulike 
muligheter for gravferden: kistebegravelse, 
kremasjon med nedsettelse i urnegrav eller 
minnelund, og kremasjon med 
askespredning. Det kan også være 
begrensninger i hva slags grav man kan 
velge. I Oslo må for eksempel avdøde ved 
en del gravplasser ha menighetstilhørelse 
for å kunne velge fritt blant gravtyper.

Dødsattest/bekreftelse på dødsfallet
Dødsattest er en attestasjon på at et 
menneske er avgått ved døden. Den vil 
inneholde avdødes personalia (navn, 
personnummer etc.), opplysning om tid og 
sted for dødsfallet, om spesielle 
omstendigheter ved dødsfallet og 
dødsårsaken. Begrepet «dødsattest» brukes 
litt forskjellig. For å få kopi (innsyn) av 
dødsattesten må etterlatte selv kontakte 
legen som har utstedt dødsmeldingen som 
da må vurdere å oppheve taushetsplikten. 
Et annet alternativ er å kontakte 
Folkehelseinstituttet med kopi av 
identifikasjonspapirer, samt en redegjørelse 
for slektskapet med avdøde. Kopi av 
dødsattesten leveres da ut på papir.  Leger 
kan også utstede en biattest til lege- 
erklæringen - denne kan gis til de etterlatte, 
så de kan dokumentere at vedkommende 
er død. Evt. kan etterlatte henvende seg til 
tingretten for å få "Bekreftelse av dødsfall" 
eller "Melding om dødsfall".

Ansvarlig for gravferden/ 
gravplassansvarlig/fester
Først må det avklares om den avdøde 
skriftlig har erklært hvem som skal sørge for 
gravferden. Erklæringen skal være 
underskrevet og datert, og den avdøde må 
ha fylt 18 år. Dersom det ikke foreligger 
erklæring fra avdøde, har avdødes etterlatte 
over 18 år i følgende rekkefølge rett til å 
besørge gravferden: ektefelle/ 
ekteskapslignende samboerskap, barn, 
foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, 
søskens barn og foreldres søsken. Den som 
sørger for gravferden avgjør spørsmål 
vedrørende gravferden, og om det skal 
være kremasjon og/ eller gravlegging. Ved 
uenighet om hvem som skal sørge for 
gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av 
kommunen. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Hvis ingen sørger for gravferden, er 
avdødes bostedskommune ansvarlig for 
gravferden. Kommunen kan kreve utgiftene 
ved gravferden dekket av dødsboet.

Søknad om godkjenning av gravminne
Det er opp til gravplassmyndigheten 
hvordan de praktiserer godkjennings- 
ordningen for gravminner. Som oftest må 
det foreligge en søknad. 

Privat skifte
Dette er den vanligste skifteformen. Ved et 
privat skifte påtar én eller flere av arvingene 
seg gjeldsansvaret etter avdøde. Ved privat 
skifte er det arvingene selv som står for 
skiftebehandlingen. Den eller de av 
arvingene som har overtatt avdødes gjeld, 
er ansvarlige for at gjelden blir betalt. De 
øvrige arvingene er ikke ansvarlige for mer 
enn sin andel av arven.

Offentlig forvaltning
- Lovgivning gravferd

Barne - og familiedepartementet
Lager retningslinjer og sørger for 
lovgivningen for gravferd. Departementet er 
avhengig av politisk vilje og føringer ved 
større endringer. Departementet har et 
overordnet ansvar for behandlingen av 
gravferden og gravplasser, og har i dag et 
papirbasert begjæringsskjema som må 
fylles ut ved gravlegging.

Offentlig forvaltning
- Skatter og avgifter, samt folkeregister

Skatteetaten
Skatteetaten har ansvaret for 
Folkeregisteret, samt den skattemessige 
behandlingen ved dødsfall for avdøde i 
dødsåret, og for etterlatte og dødsbo.

Offentlig forvaltning
- Transport

Statens vegvesen
Håndterer og behandler eierskap på 
kjøretøy. Avhengig av om etterlatte har 
valgt privat eller offentlig skifte, må de 
sende inn ekstra dokumentasjon sammen 
med salgsmeldingen for å overføre 
eierskapet. Type dokumentasjon avhenger 
av hva slags skifte som er valgt.

Offentlig forvaltning
- register og tinglysning av eiendom

Statens kartverk
Håndterer og behandler eierskap på 
eiendommer. Ved privat skifte skal det fylles 
ut en hjemmelserklæring. Ved uskiftet bo, 
må ikke etterlatte overføre den avdødes 
eiendom til arvingene eller til en ektefelle 
eller samboer i uskiftet bo, men det 
anbefales.

Avhengig av om etterlatte har valgt privat 
eller offentlig skifte, må de sende inn ekstra 
dokumentasjon sammen 
hjemmelserklæringen.

Offentlig forvaltning
- Folketrygd og sosiale tjenester

NAV hjelpemiddelsentral
NAV Hjelpemiddelsentral har et overordnet 
og koordinerende ansvar for hjelpemidler til 
funksjonshemmede i sitt fylke. Etterlatte må 
i de fleste tilfeller selv kontakte 
hjelpemiddelsentralen for å organisere 
retur av hjelpemidler.

Offentlig forvaltning
- Register

Brønnøysundregistrene
For denne livshendelsen er det særlig 
Ektepaktregisteret, Løsøreregisteret, men 
også Enhetsregisteret som er de mest 
relevante.

Ektepaktregisteret gir oversikt over tinglyste 
ektepakter. En ektepakt er frivillig å tinglyse, 
mot kreditor må den være tinglyst, men for 
arvens skyld, trenger den ikke være tinglyst 
for å være gyldig. For å se om avdøde 
hadde heftelser, tinglysning av 
gjeldsordninger kan  Løsøreregisteret gi en 
oversikt. Enhetsregistret gir oversikt av 
registrerte roller hos næringsvirksomheter. 
Når en person er død, så sjekkes dette opp 
mot alle registre.

Privat tjenestetilbyder
- Register

Gjeldsregistrene
Alle som tilbyr forbrukskreditt (usikret gjeld) 
er pålagt å rapportere inn informasjon til 
gjeldsregisteret. Barne- og 
likestillingsdepartementet har innvilget 
konsesjon til tre private aktører som skal 
drive hvert sitt register (inneholder samme 
informasjon). Informasjonen i registeret blir 
oppdatert minst én gang i døgnet.  

Sikret gjeld som boliglån og billån og 
offentlig gjeld som restskatt eller 
bidragsgjeld fremkommer ikke i disse 
registrene.

Privat tjenestetilbyder
- Eiendom

Eiendomsmegler
Tilbyr sin bistand i forbindelse med salg av 
eiendommer (hus, hytte, tomt) mot 
godtgjørelse. Kommer inn etter at fordeling 
er gjort. 

Privat tjenestetilbyder
- Taksering

Takstmann
I forbindelse med kartleggingen av boet, 
kan eiendommer og eiendeler verdisettes. 
Taksten vil gi arvingene et objektivt 
holdepunkt for hvilken verdi boet innehar 
for å utforme en riktig fordeling av arv 
og/eller videre salg. 

Privat tjenestetilbyder
- Juridisk

Advokatfirma
Rådgir i spørsmål om tolkning av testament, 
om uenighet mellom arvingene eller om 
gjennomføringen av skiftet. Tingretten kan 
veilede etterlatte på generelt grunnlag, men 
har begrenset mandat til å rådgi i spesifikke 
saker.

Privat tjenestetilbyder
- Husholdning

Tele-, TV- og internettleverandør, strøm 
og energileverandør
Etterlatte må håndtere 
husholdningstjenester som står i avdødes 
navn en og en, i slike tilfeller kreves blant 
annet skifteattesten og evt. annen 
dokumentasjon.

Privat tjenestetilbyder
- Sosiale medier

Sosiale medier
Eksempler er Facebook, Linkedin, 
Instagram, Tiktok etvc. Brukerkontoer hos 
sosiale medier kan etterlatte velge å slette. I 
enkelte tilfeller ønsker etterlatte å få tilgang 
til bilder el. I slike tilfeller vil de kreve 
skifteattest og evt. annen dokumentasjon. 

Facebook har en funksjon hvor hver enkelt 
bruker kan definere hvem som kan få 
myndighet til å ta over kontoen ved 
dødsfall. 

Privat tjenestetilbyder
- Medlemsskap og verv

Foreninger, klubber, organisasjoner og 
politisk parti
Eksempler er politiske verv, båtforening, 
DNT, Naturvernforbundet osv. Vil kunne 
kreve skifteattest og annen dokumentasjon.

Privat tjenestetilbyder
- Løpende forhold

Magasiner, aviser etc.
Eksempler er avisabonnement, 
magasinabonnement som kommer 
regelmessig i posten til avdøde. For å 
avslutte vil de kunne kreve skifteattest og 
evt. annen dokumentasjon.

Privat tjenestetilbyder
- Løpende forhold

Skylagringstjenester, medie- og 
musikktjenester
Tjenester som Google Drive, Netflix og 
Spotify. Vil kunne kreve skifteattest og 
annen dokumentasjon.

Privat tjenestetilbyder
- Bank og forsikring

Bank - og forsikringsselskap
Etterlatte har i de fleste tilfeller behov for å 
få oversikt over avdødes kundeforhold i 
banken, herunder banktjenester, 
forsikringer, pensjonssparing, aksjer og 
fond. Enkelte produkter som avdøde hadde 
kan tilgodese etterlatte ved dødsfall, 
eksempelvis gjenlevende pensjon, privat 
pensjonssparing, livsforsikring etc. Saldo på 
konto, aksjer, fond etc. vil inngå som en 
verdi inn i dødsboet. I slike tilfeller kreves 
blant annet skifteattesten og evt. annen 
dokumentasjon. Formuesfullmakten som 
kan utstedes før skifteattesten gir innsyn i 
avdødes bankforhold.

Privat tjenestetilbyder
- Økonomi

Aksje- og fondtilbydere, 
kryptovalutatilbydere
Det finnes en rekke tilbydere innen aksjer, 
fond og kryptovaluta. Etterlatte er avhengig 
av å kjenne til disse for å få tilgang, i slike 
tilfeller kreves blant annet skifteattesten og 
evt. annen dokumentasjon.

Offentlig forvaltning
- Primærhelsetjenesten

Kommunale helse og omsorgstjenester
Hjemmetjenester (hjemmesykepleie og 
praktisk bistand)
Ergo- og fysiotjenester
Rus- og psykiatritjenester
Sykehjem (+ evt. Sykehjemsetater i 
større byer)
Hjelpemiddelforvaltning (service og 
distrubusjon av hjelpemidler ved 
midlertidig behov
Fastlegetilbud

De fleste kommunale tjenester vil forsvinne 
uten at etterlatte trenger å gjøre noe. 
Hjelpemiddelforvaltningen i kommunen kan 
kreve å få tilbakelevert hjelpemidler som 
avdøde hadde.

Offentlig forvaltning
- Kommunale tjenester

Andre kommunale tjenester
Kriseteam
Kommunale avgifter og innfordringer
Grunnskole og skoleadministrasjon
Kort og bevis (busskort, 
parkeringsbevis etc.

Enkelte tjenester vil kreve tilbakelevering av 
utstede beviser etc.

Offentlig forvaltning
- Fylkeskommunale tjenester

Andre fylkeskommunale tjenester
Tannhelsetjeneste
Videregående opplæring og 
voksenopplæring

Arbeid
- Offentlig eller privat

Arbeidsgiver
Større virksomheter har som oftest rutiner 
knyttet til dødsfall av en arbeidstaker. For 
eksempel at e- posten og filene på en 
datamaskin skal gjennomgås av en 
representant for firmaet, en representant 
for familien og evt. en tillitsvalgt i fellesskap.

Forening
- Organisasjon, forening, stiftelse

Fagforening
Fagforeningen kan få melding om dødsfall, 
eksempelvis via forsikrningsselskap, andre 
tilfeller må etterlatte selv melde fra om 
dødsfallet. Enkelte fagforeninger har 
støtteordninger til etterlatte.

Privat tjenestetilbyder
- Register

Småbåtregisteret
Småbåtregisteret er et register hos 
Redningsselskapet. Registeret gir mulighet 
for registrering av fritidsbåter som ikke er 
registreringspliktige i skipsregisteret. Vil 
kunne kreve skifteattest og annen 
dokumentasjon.

Uskifte
De fleste ektefeller har felleseie. Når den 
ene dør, opphører felleseiet. Når en person 
dør, skal normalt avdødes formue fordeles 
(skiftes) mellom arvingene. Ved uskifte vil 
hele skifte av dødsboet mellom gjenlevende 
ektefelle og boets øvrige arvinger utsettes 
til senere. Ved uskifte får gjenlevende 
ektefelle i mellomtiden beholde dødsboet til 
fri rådighet.

Særkullsbarna kan forlange å få arven etter 
sin forelder. Men de kan også samtykke i at 
gjenlevende får sitte i uskifte.

De tre vanligste 
skifteformene

Orienteringsbrev til avdødes bo
Etter at tingretten har mottatt og fått 
registrert meldingen om dødsfallet sender 
tingretten ut en melding om dødsfallet til de 
som er registrert som avdødes arvinger. 
Hvis avdøde etterlot seg et testament som 
er deponert hos tingretten mottar også 
testamentsarvinger melding om dette.

Fullmektig
En fullmektig kan være enhver myndig 
person, men vanligvis utstedes fullmakten 
til en advokat eller en annen person som 
fullmaktsgiveren har tillit til (eksempelvis 
søsken eller eget barn).

Levere skattemelding for boet/avdøde til 
Skatteetaten
Skattyteren opphører å være skattesubjekt 
fra dødsfallstidspunktet. Eventuell 
skattlegging av formue og inntekter 
tidfestet etter dødsfallet skjer hos dødsbo, 
arvinger og/eller gjenlevende ektefelle eller 
gjenlevende samboer.

Skattemeldingen for personen som er død, 
kan ikke sendes elektronisk.

Arvinger kan ha krav på å få boets skatt 
fastsatt på forhånd (forhåndsfastsetting). 
Det betyr at Skatteetaten behandler 
skattemeldingen med det samme og ikke 
venter til årsskiftet, som er 
fastsettingstidspunktet for alle andre.

Verger for voksne 
Arvinger representert av verger. 
Eksempelvis personer med demens- 
diagnose, funksjonsnedsettelse, rus og 
psykiatriproblemer, psykisk utviklings- 
hemming, spillavhengighet etc.

Offentlig forvaltning
- Post

Posten, Digipost, eBoks
Det finnes ulike alternativer for å håndtere 
post og adressert reklame, den kan 
midlertidig ettersendes, oppbevares i en 
tidsavgrenset periode ellers kan etterlatte 
forsøke å omadressere post til seg selv ved 
henvendelse med dokumentasjon.

Når det gjelder Digipost, har etterlatte 6 
måneder etter dødsfallet på å få tilgang til 
denne kontoen før den slettes. Digipost får 
beskjed om dødsfall fra folkeregistret som 
fører til sperring av mottak av digital post. 
Dersom etterlatte ønsker tilgang, må de 
kontakte Digipost for å få tilgang med 
dødsattest og skifteattest fra tingretten.

Statens pensjonskasse: PUMA 
PUMA saksbehandlingssystemet til Statens 
pensjonskasse. Alle opplysningene til et 
medlem ligger her.

Engasjementoversikt fra banken
En skriftlig oversikt over hva avdødes 
kundeforhold i banken, herunder konto,  
saldo, produktnavn, renter, kort, fond, 
aksjer og lån.

Offentlig forvaltning
- Velferd

Statens pensjonskasse
Deres oppgave er å levere pensjon, 
forsikring og boliglån til ansatte i staten, 
skoleverket og virksomheter som har en 
tilknytning til det offentlige. SPK forvalter 
pensjonsrettigheter for 1 300 virksomheter 
og over én million nordmenn som jobber 
eller har jobbet i det offentlige.

Offentlig forvaltning
- Velferd

KLP (Kommunal landspensjonskasse)
KLP eies av arbeidsgivere i kommune- Norge 
og leverer pensjon, forsikring og boliglån til 
kommunalt ansatte. Over 900.000 har 
pensjonen sin hos KLP, herunder 
sykepleiere, barnehagelærere, 
ambulansesjåfører, brannkonstabler, 
bibliotekarer, byggesaksbehandlere osv.

Skatteetaten: System for Likning (SL)
Skatteetaten har et system som heter 
System for Likning (SL) som er et 
landsdekkende og helhetlig liknings- og 
kontrollsystem. SL er Skatteetatens viktigste 
saksbehandlingssystem. Systemet er basert 
på Oracle 3- lags arkitektur, og har ca. 1500 
daglige brukere.

Husbanken: Basware og Unit4 ERP
Husbanken bruker regneskapssystemet 
Unit4 ERP og fakturatjenesta Basware IR 
som delvis er en skyteneste. 

Festefornyelse, overføring av feste eller 
sletting av gravsted
20 år etter siste gravlegging eller når 
festeforholdet utgår vil 
gravplassmyndigheten sende brev til fester 
med forespørsel om det er ønskelig å 
forlenge festet med 10 nye år. 
Vedkommende må da betale festeavgift for 
hele gravstedet innen seks måneder etter 
forfall, hvis ikke faller gravstedet tilbake til 
gravplassen. Når det har gått 40 år siden 
siste gravlegging, kan festet ikke fornyes 
uten etter spesiell tillatelse.

Dersom fester for et gravsted ikke lenger 
ønsker å stå som fester, kan festeforholdet 
overføres til en annen person.

Det er kun fester som kan avslutte 
festeforholdet.

Offentlig forvaltning
- Velferd

Husbanken
Husbanken forvaltar økonomiske 
virkemidler som bostøtte, boligtilskudd og  
og boliglån.

Offentlig forvaltning
- dokumentasjon

Arkivverket
Arkivverket arkiverer alt offentlig 
arkivverdig materiale. Det varierer hvor lang 
tid det tar før informasjonen skal 
overleveres til arkivverket. Men alt skal til 
dem etter noen år. Den generelle 
avleveringstiden er 25 år, men Skatteetaten 
leverer til arkivverket etter 10 år.

Gravplassveileder.no
Gravplassveilederen er primært er en 
veileder for lokale gravplassmyndigheter, 
samt for regionale og statlige instanser.

Unaturlig dødsfall
Ved mistanke om unaturlig dødsfall skal 
politiet snarest mulig underrettes av 
meldende lege.

Andelen unaturlige dødsfall er i Norge blitt 
estimert til rundt 10 prosent av all dødsfall, 
det vil si cirka 4000 dødsfall per år. For 2020 
har politiet rekvirert rundt 2000 
rettsmedisinske obduksjoner årlig. Kilde: 
SNL.

Digital løsning for hjelpemidler og 
tilrettelegging (DigiHot)  
Tidligere måtte all søknad om hjelpemidler 
gjøres på papir, hvilket er tidkrevende og gir 
mange muligheter for feil. KS har derfor 
sammen med NAV utviklet en digital løsning 
for hjelpemidler og tilrettelegging i NAV og 
kommunene. DigiHot er en digital plattform 
mellom partene innenfor 
hjelpemiddelformidling og brukerne som 
gjør det enklere å bestille hjelpemidler, ha 
dialog og ivareta nødvendig 
saksbehandling. Prosjektet er fortsatt under 
utvikling. 
 
For de som er i siste fase av livet og 
pårørende gjør dette det enklere og mer 
effektivt å få tilgang til hjelpemidler. Kanskje 
kunne prosjektet også vurdere om en 
oversikt over hjelpemidler og hvor de skal 
leveres inn gjøres tilgjengelig for de 
etterlatte.

Elektronisk dødsmelding 
Det sees på muligheten for et enklere 
grensesnitt for meldende lege. Det vil si at 
det kun er én operasjon å melde dødsfall til 
Folkeregisteret og dødsårsak til 
Dødsårsaksregisteret (DÅR). Dette er i dag 
to separate operasjoner. 
 
Man ser også på muligheter rundt koblinger 
mot journalsystem via API, slik at man ikke 
trenger å oppdatere journalsystem som en 
separat operasjon for at andre enn 
meldende lege skal kunne ha innsyn.

Dette vil i aller største grad være en 
forenkling for meldende lege. Dersom en 
kobling til journalsystem kommer på plass, 
kan leger med tjenstlig behov få tilgang. 
Som for eksempel fastlege, for etterlatte 
betyr det at de enklere kan få innsyn i 
dødsattesten og bedre oppfølging rundt 
spørsmål og dødsfall og dødsårsak. 

Begjæring om gravlegging 
Prosjektet eies av Barne- og 
familiedepartementet (BFD) og oppgaven 
de skal løse er å digitalisere skjemaet som 
brukes til å melde fra om hvilken type 
gravferd som skal gjennomføres 
(«Begjæring om gravlegging»).  
 
For de etterlatte betyr dette at prosessen 
for å melde om ønsket gravferd går fra et 
komplisert papirskjema som ikke ivaretar 
personvernet i tilstrekkelig grad, til en 
smidig og raskere prosess fra dødsfall til 
gravferd. Sistnevnte er spesielt viktig for 
personer med tilknytning til en religion som 
tradisjonelt ønsker å gjennomføre 
gravferden raskest mulig.  
 
Skal avdøde kremeres, skal det også gå 
melding til politiet for å hindre eventuell 
bevisforspillelse.

Oppgjør etter dødsfall 
Digdir jobber med en pilot for digitalt skifte 
av dødsbo. Det er en tjeneste i Altinn som 
skal forenkle prosessen etter dødsfall for 
arvingene. Blant annet gjennom 
digitalisering og deling av data i prosesser 
som i dag er kompliserte, analoge og 
papirbaserte. Etterlatte får en digital 
formuesfullmakt, som gir innsyn i avdødes 
økonomiske forhold. Videre kan de fylle ut 
og sende inn erklæring om privat skifte til 
domstolen. Dette gjør at arvingene får 
rettigheter digitalt, som følge av 
skifteattesten og eventuell fullmakt, til å 
gjøre opp boet.
 
Tjenesten vil kun være tilgjengelig i en 
første versjon for en begrenset 
brukergruppe.  

Utvidelse av Altinn autorisasjon  
Som en del av Oppgjør etter dødsfall jobber 
Digdir med å utvide funksjonalitet i Altinn 
autorisasjonsløsning. Utvidelsen går ut på å 
gjøre det mulig for arvinger å gi fullmakt til 
at én person kan opptre som fullmektig for 
boet. 
 
Det vil også bli lagt til rette for at personer 
som ikke klarer å gjøre oppgavene på nett 
selv, kan gi en annen person rettighet til å 
hjelpe.

Digitalisering av tinglysing av 
eiendommer 
Statens kartverk jobber med en utvidelse av 
elektronisk tinglysing slik at innbyggere kan 
benytte seg av løsningen. I dag er løsningen 
bare tilgjengelig for advokater og 
eiendomsmeglere. Målet er at arvinger kan 
søke på eiendom som er registret på 
avdøde, rettigheter kan 
overføres, elektronisk attest/tinglysing ved 
privat skifte og hjemmel på eiendom kan 
overføres. 
 
Dette vil gjøre det enklere for de etterlatte å 
ordne opp i boet selv, samt at digitalisering 
av prosessen gjør det mer effektivt.

Elektronisk dødsmelding til tingretten 
I løpet av 2021 skal tingrettene ha på plass 
en løsning for mottak av elektronisk 
dødsmelding rett inn i 
saksbehandlingssystemet sitt, Lovisa. Dette 
betyr at tingrettene får raskere beskjed om 
dødsfall. For de etterlatte er gevinsten at de 
kan starte oppgjørsprosessen raskere.  
 

Fullmaktsløsning for innbyggere (Fufinn) 
Fufinn jobber med sikker og effektiv 
kommunikasjon mellom forvaltningen og 
innbygger som ivaretar nødvendig sikkerhet 
og personvern. Fellesfunksjonaliteten for 
fullmaktsløsningen er lagt til Altinns 
autorisasjons- komponent. Fullmakt 
innebærer blant annet hjemmelsbasert 
fullmakt eller brukerstyrt fullmakt hvor 
innbyggere kan få hjelp fra andre til å få løst 
oppgavene sine digitalt. 
 
Prosjektet skal på sikt se på muligheten for 
blant annet integrasjon med 
advokatregisteret og innta opplysning om 
vergemål fra Folkeregisteret. Det vil blant 
annet bli enklere for advokater å skaffe seg 
riktige fullmakter på vegne av klienter i 
forbindelse med oppgjør av boet.

Aktører lager løsninger innen sitt 
domene 
Vi har snakket med flere aktører som jobber 
med forbedring av brukeropplevelsen for 
etterlatte i egne løsninger. For eksempel 
Statens pensjonskasse som lager en løsning 
for å gi etterlatte oversikt over pensjon, 
eller gravferdsbyråer som lager egne 
digitale plattformer for gravferden. I det 
videre arbeidet med livshendelsen ser vi et 
behov for å se disse løsningene i 
sammenheng og vurdere om vi kan lage 
noen felles standarder for problemstillinger 
som går på tvers.

Elektronisk ID på tvers av landegrensene 
EU- kommisjonen jobber med å innføre 
digitale ID- er på tvers av landegrensene 
både for offentlige og private tjenester. For 
arvinger og etterlatte i EU og EØS- landene 
som ikke har fødselsnummer og d- nummer, 
vil det på sikt bli enklere å få tilgang til 
offentlige digitale tjenester i forbindelse 
med et dødsfall. Digitaliseringsdirektoratet 
jobber med en egen e- ID- strategi med 
utgangspunkt i det europeiske arbeidet. 
Strategien skal være klar i løpet av 2021. 
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Særlig gjeldene for flere faser og 
områder:

Lov om arv og dødsboskifte (arveloven) 
m. forskrift  
Lov om behandling av 
personopplysninger 
(personopplysningsloven)  
Lov om folketrygd (folketrygdloven)  
Lov om ekteskap (ekteskapsloven)  
Lov om folkeregistrering 
(folkeregisterloven) m. forskrift  
Lov om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
eForvaltningsforskriften  
Forvaltningslovforskriften 
Lov om tinglysing [tinglysingsloven]  

Lov om rett til innsyn i dokument i 
offentlig virksomhet (offentligloven) m. 
forskrift  
Lov om arkiv (arkivloven) 
Lov om vergemål (vergemålsloven)  
Lov om odelsretten og åsetesretten 
(odelsloven)  
Lov om kulturminner 
[kulturminneloven]  
Lov om vern mot smittsomme 
sykdommer (smittevernloven) 
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og 
stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)  
Plan- og bygningsloven for anlegg av 
gravplass, miljøhensyn (kremasjon, 
utslipp av tungmetaller)  
Lov om statens pensjonskasse   
Digitaliseringsrundskrivet  

 
 
 
 

Gravferdsbyråer og trossamfunn:  
Lov om gravplasser, kremasjon og 
gravferd (gravplassloven)  
Forskrift om lov om gravplasser, 
kremasjon og gravferd (gravplassloven)
I tillegg er det en rekke lokale 
vedtekter, f. eks: Vedtekter for 
gravplassene, Oslo kommune  
Lov om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven)  
Forskrift om transport, håndtering og 
emballering av lik samt gravferd  
Retningslinjer for hjemsending av lik 
fra utlandet  
Forskrift om engangsavgift på 
motorvogner 

Skatt: 
Lov om skatteforvaltning 
(skatteforvaltningsloven) m. forskrift 
Lov om skatt av formue og inntekt 
(Skatteloven) 
Se eget kapittel i Skatte- ABC: Arv og 
gave – inngangsverdi og kontinuitet - 
The Norwegian Tax Administration 
(skatteetaten.no) 

Helse:  
Lov om pasient – og brukerrettigheter  
Lov om helsepersonell m.v. 
(Helsepersonelloven)  
Lov om helseregistre og behandling av 
helseopplysninger (helseregisterloven)  
Lov om obduksjon og avgjeving av lik til 
undervisning og forsking 
(obduksjonslova)  
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Forskrift om innsamling og behandling 
av helseopplysninger i 
dødsårsaksregisteret  
Forskrift om leges melding til politiet 
om unaturlig dødsfall o.l.  
Lov om etablering og gjennomføring av 
psykisk helsevern (psykisk 
helsevernloven)  
Lov om spesialisthelsetjenesten m.m 
(Spesialisthelsetjenesteloven) 
Forskrift om habilitering og 
rehabilitering, individuell plan og 
koordinator  

Statens lånekasse og Husbanken: 
Lov om utdanningsstøtte m. forskrift 
Lov om bustøtte og kommunale 
bustadstilskot (bustøttelova) 
Lov om Husbanken 

Bank og finans: 
Lov om finansforetak og finanskonsern 
(finansforetaksloven)Lov om 
finansavtaler og finansoppdrag 
(finansavtaleloven) 
Lov om gjeldsinformasjon ved 
kredittvurdering av privatpersoner 
(gjeldsinformasjonsloven) m. rundskriv 
Lov om gjeldsforhandling og konkurs 
(konkursloven)  
Lov om inkassovirksomhet og annen 
inndriving av forfalte pengekrav 
(inkassoloven) 
Kontraktsutvalget – felles rutiner for 
bankene  

Samisk: 
Lov om reindrift (reindriftsloven) 
Lov om Sametinget og andre samiske 
rettsforhold (sameloven) 

 
Brønnøysundregistrene: 

Lov om Enhetsregisteret 
(enhetsregisterloven) 
Lov om registrering av foretak 
(foretaksregisterloven) 
Lov om tinglysing (tinglysingsloven) 
Lov om gjeldsforhandling og konkurs 
(konkursloven)  
Brønnøysundregistrenes gebyrforskrift 

NAV og kommunale tjenester: 
Lov om folketrygd (folketrygdloven) 
Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m. (helse- og 
omsorgstjenesteloven) 
Forskrift om egenandel for kommunale 
helse- og omsorgstjenester 
Forskrift om stønad til gravferd og 
båretransport 
Forskrift for sykehjem og boform for 
heldøgns omsorg og pleie  
Lov om arbeids- og 
velferdsforvaltningen (arbeids- og 
velferdsforvaltningsloven) [NAV- loven] 
Forskrift om hjelpemiddelsentralenes 
virksomhet og ansvar  

Politi: 
Lov om politiet (politiloven) 
Lov om behandling av opplysninger i 
politiet og påtalemyndigheten 
(politiregisterloven) 
Lov om skytevåpen og ammunisjon 
m.v. (våpenloven) 
Forskrift om skytevåpen, våpendeler og 
ammunisjon mv. (våpenforskriften) 
Lov om skadeserstatning 
Lov om pass (passloven) 
Lov om utlendingers adgang til riket og 
deres opphold her (utlendingsloven) 

Offentlig forvaltning
- Velferd

Statens Lånekasse
Lånekassen er både en bank og en del av 
velferdsstaten, og tilbyr lån og stipender til 
elever og studenter, i den hensikt å gi alle 
norske borgere tilgang til utdanning, 
uavhengig av bakgrunn. Studielån vil slettes 
ved dødsfall.

Forening, stiftelse, organisasjon
- testamentariske gaver

Ideelle organisasjoner
Innbyggere kan tilgodesette ideelle 
organisasjon i sine testamenter. Eksempler 
på organisasjoner som får testamentariske 
gaver:

Røde Kors
Kreftforeningen
Norsk folkehjelp
Leger uten grenser

Privat tjenestetilbyder
- Register

Euronext
Tilbyr et registre over verdipapirkontoer i 
Norge. Har tjenester ut mot banker og 
forvaltere, som igjen tilbyr registerets 
tjenester til deres kunder. VPS- konto er 
nødvendig for aksjer og fond.

Privat tjenestetilbyder
- Bank og forsikring 

Reiseforsikring
En tjeneste leveret av flere 
forsikringsselskaper. Tilbyr forsikring i 
forbindelse med reiser. Relevant ved 
dødsfall i utlandet.

Brukerreise og tjenestekart for livshendelsen dødsfall og arv

Begjæring om gravlegging  fort.
Prosjektet skal samarbeide tett med Digdir 
og DOA. For å skape en god 
brukeropplevelse er det viktig at DOA deler 
vår innsikt slik at prosjektet har fokus på de 
ikke- digitale, samt at skjemaet muliggjør det 
for innbyggere å registrere sine 
gravferdsønsker mens de lever, og at 
etterlatte har mulighet til å planlegge 
gravferden selv, uten å være avhengig av 
gravferdsbyrå. 
 

Oppgjør etter dødsfall  fort.
I første omgang vil oversikten gi begrenset 
med  informasjon om avdødes økonomiske 
forhold, da det er et fåtall aktører med i 
samarbeidet. Det kommer til å ta tid å få 
flere aktører med i samarbeidet, slik at 
arvinger  fortsatt må samle inn noe 
informasjon om økonomiske forhold selv, 
for å se hele det økonomiske bildet over 
formue og gjeld.




