
Min sidste vilje



For ikke at stille mine 

pårørende i tvivl, har jeg

nedskrevet mine ønsker

i forbindelse med min død.



Jeg undertegnede: __________________________________________________

Stilling: ___________________________________________________________

CPR. nr.: __________________________________________________________

Adresse: __________________________________________________________

Postnr.: _______________________ By: ________________________________  

Fødesogn: _____________________ Kommune: __________________________  

Medlem af Den danske Folkekirke:     Ja     Nej

Medlem af andet trossamfund: ________________________________________

Medlem af sygeforsikringen ”Danmark”:     Ja     Nej

Medlem af fagforening: ______________________________________________

Medlem af Elysium Begravelsesopsparing:     Ja     Nej

Ved min død ønsker jeg at blive:   Brændt     Begravet

Jeg ønsker – om muligt – højtidelighed afholdt fra: ________________________

__________________________________________________________________

Gravsted ønskes på:  _______________________________________ kirkegård.

Gravsted haves, afd.: _____________ rk.: _____________ nr.: ______________

Plænegrav:  Kendt     Anonym

Som ansvarlig for gravstedet indsættes: ________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 Jeg er indforstået med obduktion.     Jeg er imod obduktion.

Jeg har testamenteret mit legeme til medicinsk-anatomisk forskning:    

 Ja     Nej

Hvis ja, navn på universitet: __________________________________________

Jeg har oprettet testamente:     Ja     Nej

Hvis ja, navn på advokat: _____________________________________________

__________________________________________________________________

I forbindelse med begravelseshandlingen ønskes (salmer, blomster m.v.) _____

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ved min død bedes henvendelse rettet til: _______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

        

 Jeg giver herved tilladelse til, at dette dokument registreres i et centralt, 

elektronisk register, således at oplysningerne kan videregives til nærmeste 

pårørende eller bedemand. Formålet er at sikre, at mine nedfældede ønsker 

kommer frem ved min død.

 Jeg giver ikke tilladelse til central registrering af dette dokument. Dokumen-

tet registreres således kun hos ovennævnte begravelsesfirma.

(Se information om registrering på næste side.)

Dato og underskrift: _________________________________________________

Og: 

Begravelsesfirmaets stempel



Bedemandens opgaver
Hvad enten der er tale om en helt enkel eller en stor begravelseshøjtidelighed, 
så er det en bedemands opgave:

– at give pårørende en saglig rådgivning.
– at forestå de praktiske opgaver ved planlægning og gennemførelse af højtide-

ligheden. 
– at give de pårørende orientering om de omkostninger, der er  forbundet med  

det aftalte arrangement.

Medlemmer af Danske Bedemænd er:

– fagligt uddannede.
– forpligtet til at overholde etiske og faglige regler.
– tilknyttet en garantiordning.
– tilknyttet Elysium Begravelsesopsparing.

Registrering af dokumentet

“Min sidste vilje”
Det er vigtigt, at de pårørende er bekendt med ønskerne i dette dokument. Der-
for anbefales det, at genparten af dokumentet afleveres til et familiemedlem 
eller til bedemanden. Bedemanden opbevarer dokumentet, ligesom Danske Be-
demænd tilbyder at registrere ønskerne i et centralt, elektronisk register. Under-
skriveren kan til enhver tid få oplysning om, hvad der er registreret på eget CPR. 
nr., ved at rette henvendelse til Danske Bedemænd.

Ved en registrering af ønskerne, vil det være muligt for bedemanden at under-
søge, om den afdøde har udfyldt dokumentet, og hvad der i givet fald er ned-
fældet af ønsker. Den centrale registrering er en ekstra sikkerhed for, at afdødes 
ønsker kommer frem i tide, således at de pårørende kan arrangere begravelsen 
eller bisættelsen med fuld respekt for disse ønsker.

Registret lever op til Persondatalovens bestemmelser vedrørende elektronisk 
databehandling. Ansvarlig for registret er Foreningen Danske Bedemænd.



Sekretariat:
Engelsborgvej 52 . 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 45 93 14 11 . Telefax 45 93 54 11 

 www.bedemand.dk

Pjecen ”Når nogen dør” 
besvarer en lang række spørgsmål i forbindelse 
med dødsfald.

Pjecen ”Når nogen dør” og information om  Ely-
sium Begravelsesopsparing udleveres gratis 
hos Deres lokale medlem af Danske Bedemænd 
eller hos foreningens sekretariat.


