Hvis du mister et større barn
Hvis du har mistet et større barn, så er der nogle praktiske ting, som du skal forholde dig til, og her
finder du en oversigt over de mest almindelige.
Skifteretten
Hvis du mister et levendefødt barn, så skal skifteretten opgøre boet efter ham/hende, hvilket betyder, at skifteretten
skal opgøre dit barns økonomiske aktiver. Økonomiske aktiver kan være beløb på bankkonti, feriepenge som er
til gode, børneopsparing m.m. Det gælder uanset om dit barn blot har levet nogle få timer eller har levet i mange år.
Når boet er gjort op, så får du en skifteretsattest. Med skifteretsattesten får du råderet over dit barns økonomiske
aktiver.
Hvis det er dig, som fremgår af begravelsespapirerne, så bliver du automatisk kontaktet af skifteretten ca. en måned
efter dødsfaldet. Her vil du blive indkaldt til et fysisk eller telefonisk møde.
Skifteretten skal bruge forskellige dokumenter, og har du mistet et større barn, så vil der ofte være tale om følgende:
•

Dit barns årsopgørelse og forskudsopgørelse.

•

Oversigt over bankkonti og eventuel gæld.

•

Information om relevante forsikringer.

•

Andre dokumenter på ting af værdi, som var ejet af dit barn, f.eks. registreringsattest på bil.

E-boks
E-boks bliver automatisk lukket, og du kan som forælder få adgang til den ved at udfylde en formular og fremsende
relevant dokumentation, herunder skifteretsattesten. Når du får adgang til e-boks, så har du samtidig fuld råderet
over de dokumenter, som er knyttet til den.

Sociale medier
Hvis dit barn har anvendt sociale medier, så skal profilerne lukkes. Nogle sociale medier, f.eks. Facebook og Instagram,
giver efterladte mulighed for at omdanne kontoen til en mindeside. Når du skal lukke eller omdanne en profil til en
mindeside, så skal du kontakte virksomheden bag det sociale medie.
De fleste medier har en guide, der hjælper dig igennem proceduren. Ofte skal du udfylde en formular og fremsende
dokumentation for dødsfaldet, f.eks. dødsattesten, samt dokumentation for din relation til afdøde og dit billed-id.
Nogle virksomheder kræver, at dokumentationen er på engelsk. Det gælder f.eks., hvis du skal lukke en Google-konto.

Forsikring
Måske har dit barn en ulykkesforsikring. Alt efter dødsårsag kan der være en forsikringssum. Kontakt dit
forsikringsselskab og hør nærmere.

Børne- og ungeydelse
Udbetaling Danmark får automatisk besked om dødsfaldet, og du vil modtage besked om, at børne- og ungeydelsen
stopper.
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Husk at informere andre om dødsfaldet
•

Hvis dit barn havde et fritids- eller fuldtidsarbejde, så skal arbejdsgiver have besked.

•

Hvis dit barn har deltaget i fritidsaktiviteter (fodbold, ridning el. lign), så skal det afmeldes.

•

Private tilbud så som tandlæge eller speciallæge får ikke automatisk besked om dødsfaldet og de skal
informeres.

•

Abonnementer, f.eks. dit barns mobilabonnement, skal opsiges.
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