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Dødsfall 
 

VI.1 Tilkalling av lege og melding til pårørende og  politiet 
Dør en innsatt, skal lege straks tilkalles. Legen foretar liksyn og skriver ut dødsattest. 
Avdødes nærmeste skal straks underrettes på en skånsom måte, for eksempel av leder av 
fengsel eller det stedlige politi som kan anmodes om å formidle underretningen, fortrinnsvis 
ved bruk av prest. Leder av fengsel, direktør på regionalt nivå og 
Kriminalomsorgsdirektoratet skal alltid varsles om dødsfallet umiddelbart etter at det er 
konstatert.  
 
Politiet skal alltid varsles når en innsatt dør. Om nødvendig skal rommet/cellen plomberes i 
påvente av politiets ankomst. 
 

VI.2 Begravelse 
Skal avdødes pårørende ordne med begravelsen, overlates liket til dem, eller sendes til det 
sted de bestemmer. Transportutgiftene skal dekkes av fengselet.  
I andre tilfelle skal fengselet ordne med begravelsen, eller underrette vedkommende 
kommunale myndighet slik at denne kan sørge for begravelsen. 
 
Har fengselet hatt utgifter i forbindelse med begravelsen, skal den innen en måned etter 
dødsfallet melde fra til trygdekontoret for å få utbetalt gravferdshjelp. Mulig overskytende 
beløp av gravferdshjelpen, etter at fengselets utgifter er dekket, skal sendes avdødes ektefelle 
eller barn, eller sendes tilbake til trygdekontoret hvis slike etterlatte ikke finnes. Hvis 
begravelsesutgiftene ikke dekkes fullt ut av gravferdshjelpen eller av avdødes arbeidspenger, 
dekkes det overskytende beløp av fengselet. 
 

VI.3 Melding til skifteretten og andre 
Dødsfallet skal meldes til skifteretten eller til vedkommende lensmann med oppgave over 
avdødes eiendeler i fengselet. Den myndighet som har truffet beslutning om innsettingen, skal 
underrettes om dødsfallet. Det skal også sendes melding til politiet, jf. retningslinjene til 
straffegjennomføringsloven § 11 pkt. 11.7. 
 

VI.4 Avdødes eiendeler og arbeidspenger  
Skifteretten (eventuelt lensmannen) treffer bestemmelse om hva som skal gjøres med de 
eiendeler den innsatte etterlot seg i fengselet. Utlevering eller sending av eiendelene skal skje 
mot kvittering. Utgiftene ved sendingen dekkes av fengselet.  
 
Avdødes arbeidspenger, ut over det som måtte gå med til begravelsen, behandles på samme 
måte som innsattes eiendeler. 
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