
 

TEST DIN VIDEN 
DØDSFALD 
Pjecens opbygning 
Test din egen viden omkring emnet DØDSFALD ved at løse et par 
opgaver.  

Baggrundsviden kan du finde i ”Lægebog for Søfarende” s. 59 – 62 
og i de videoer, som hører til bogen. 

De rigtige svar finder du på bagsiden af pjecen. Men vent med at 
læse dem til du har prøvet din viden af. 

 

 

 

Hold din viden ajour 
____ 

Du kan finde alle 
opgaverne på vores 

hjemmeside 
www.sfs.dk 

____ 

Du er altid 
velkommen til at 

stille os spørgsmål 
på cms@dma.dk 

____ 

Du kan også ringe til 
os på 7219 6004 

____ 

 

SØFARTSSTYRELSEN 
Center for det Maritime 

Sundhedsvæsen 
Vestervejen 1 

6720 Fanø 

Marts 2020 

 

 



Læs eventuelt først kapitel 8 i 
”Lægebog for Søfarende”. 

Opgave 1 
Hvad vil det sige at være skindød? 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

Opgave 2 
Nævn 4 situationer, hvor skindød kan 
forekomme. 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

 
Opgave 3 
Beskriv de 3 sikre dødstegn. 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

 

 
 
 
Opgave 4 
Hvad skal du være opmærksom på ved 
opbevaring af en afdød person ombord? 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

 

 

  



      

  

Yderligere viden findes i: 

”Bekendtgørelse om ligsyn og begravelse ved 
dødsfald til søs” som kan findes på 
Søfartsstyrelsens hjemmeside www.sfs.dk 

 

       
      

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

  

Vidste du 
Dødsfald om bord i danske skibe 
på søen eller i fremmed havn skal 
straks indberettes til 
politidirektøren i København. I 
praksis indberettes til: 

Rigspolitiets Vagt og 
kommunikationscenter 

Københavns Politi 

Politigården, København V 

Telefon 45 15 42 00 

Dødserklæring 
Dødserklæringen (som ikke findes 
fortrykt) skal indeholde: 

 Afdødes fulde navn, 
fødselsdato, erhverv og 
bopæl 

 Døds- og findested 
 Klokkeslæt og dato 
 Dødstegn 
 Dødsårsagen - den 

umiddelbare årsag til 
dødsfaldet (blodprop i 
hjertet, hjernelæsion, 
forgiftning, mm) 

 Dødsmåden, der er 4 
muligheder:  
Drab, selvmord, ulykke 
eller naturlig død.  

 Erklæring om at politiet er 
underrettet og har givet 
tilladelse til udfærdigelse af 
dødserklæring 

”Lægebog for Søfarende” side 61 

 

 



Svar på opgaven 

Opgave 1 
Hvad vil det sige at være skindød? 

En tilstand hvor tegn på liv er så svage at de 
ikke kan erkendes – men personen er ikke 
død.  

”Lægebog for Søfarende” side 59. 

Opgave 2 
Nævn 4 situationer, hvor skindød kan 
forekomme: 

1. Universel kuldepåvirkning 
2. Kvælning/drukning 
3. El ulykker 
4. Forgiftninger 

”Lægebog for Søfarende” side 60. 

Opgave 3 
Beskriv de 3 sikre dødstegn. 

1. Dødsstivhed begynder efter 3-5 timer, 
men kan optræde før, hvis personen har 
været fysisk aktiv eller haft feber ved 
dødens indtræden. Stivheden er fuldt 
udviklet efter 8-12 timer og forsvinder 
efter 1 til 3 døgn. Starter i kæbe og 
halsmusklerne og forsvinder også først 
derfra. Stivheden forsvinder, hvis man 
bøjer leddene – modsat kuldestivhed. 

 

2. Dødspletter ses på de nedadvendte 
kropsdele – synlige efter ½-1 time, 
tydelige efter 3-5 timer og max udviklet 
efter 8-12 timer. Er mørkerøde eller 
blåviolette og forsvinder ikke, men kan 
flytte sig de første 3-5 timer. Skyldes 
blodets udsiven fra blodårerne til det 
lavest liggende væv. 

 

3. Forrådnelse i tropisk klima kan indtræde 
i løbet af få timer, mens det tager et par 
døgn i tempereret klima. Opbevares 
liget under 4 grader, sker der kun ringe 
forrådnelse.  
 

”Lægebog for Søfarende” side 60. 

Opgave 4 
Hvad skal du være opmærksom på ved 
opbevaring af en afdød person ombord? 

Mulighed for udskillelse af kropsvæsker – 
opbevaring ved korrekt temperatur, eventuel 
brug af Body bag.  

”Lægebog for Søfarende” side 60. 
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