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I denne information vil vi svare på nogle af de mange praktiske og
følelsesmæssige spørgsmål, der kan opstå, når en af ens nærmeste dør.
 
Hvis I har yderligere spørgsmål, er I velkommen til at kontakte personalet på
afdelingen.
 
I kan ringe til informationen på telefon 7918 2000, så stiller de jer om til
afdelingen.
 
Afsked med afdøde
Når en patient er død, gør plejepersonalet afdøde i stand.
Afdøde får enten en hospitalsskjorte på eller sit eget tøj.
Som pårørende er I meget velkomne til at hjælpe med istandgørelsen sammen
med plejepersonalet.
Hvis I senere ønsker at afdøde skal iklædes andet tøj, kan bedemanden sørge for
dette.
 
Er det praktisk muligt, bliver afdøde på afdelingen, indtil I har taget afsked.
I kan også aftale med personalet at se afdøde i et af vores fremvisningsrum.
 
Når lægen har tilset afdøde, bliver afdøde kørt på en 6-timers stue.
Hvis I ikke fik taget afsked på afdelingen, kan I bede personalet om en
fremvisning her.
Når en læge har synet afdøde, køres han /hun til sygehusets kapel.
Transporten til kapellet foregår gennem sygehusets kældergang.
Afdøde bliver kørt i den seng, som han/hun lå i på afdelingen.
 
I kapellet bliver afdøde lagt på et leje i et køligt rum. Her er afdøde ofte indtil
begravelsen/bisættelsen. Afdøde bliver hele tiden behandlet med respekt og
omsorg.
 
Det er muligt at se afdøde i kapellet. Både i forbindelse med afhentning til
begravelsen/bisættelsen og inden da.
Besøg i kapellet aftales med personalet i kapellet.
I særlige tilfælde kan der dog være begrænsninger på fremvisninger.
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Kapellets åbningstider
Mandag fredag kl. 08.00 15.00
Esbjerg: 7918 2456
Grindsted: 7672 2000 (spørg efter kapelportøren)
 
Efter afsked med afdøde kan I tage kontakt til en bedemand, som er behjælpelig
med det videre forløb.
 
Udlevering af ejendele
Afdødes tøj og andre personlige ejendele udleveres til nærmeste pårørende. Dog
opbevares værdigenstande (ur, smykker, nøgler, penge, kreditkort m.m.) på
sygehuset, indtil skifteretten har udstedt skifteretsattest.
Når skifteretten har godkendt, at ejendelene må udleveres, kan de afhentes i
Sygehusets Information.
 
Organdonation
Er man over 18 år, kan man selv bestemme, om ens organer må bruges til
transplantation, når man er erklæret død.
 
Er afdøde under 18 år, eller er der ikke tidligere taget stilling, bliver det de
pårørende, som må afgøre, hvorvidt de kan acceptere en lægelig anmodning om
at tage organer fra den afdøde til transplantation.
 
Obduktion
I vil muligvis blive bedt om at tage stilling til, om I ønsker obduktion af afdøde.
 
Der er to typer obduktion
�   Lægevidenskablig obduktion foretages kun hvis lægen mener, at det er
hensigtsmæssigt.
Denne obduktion foretages kun hvis afdøde eller de pårørende har givet deres
samtykke.
 
�   Retslægelig obduktion foretages, hvis politiet eller arbejdsskadestyrelsen
forlanger det.
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De nærmeste pårørende kan få orientering om resultatet af obduktionen ved
henvendelse til afdødes praktiserende læge.
 
Hvis afdøde har testamenteret sit legeme til et universitet, kan pårørende ikke
ændre denne beslutning.
 
 
Anmeldelse af dødsfald
I forbindelse med et dødsfald kan pårørende selv anmelde dødsfaldet, men
almindeligvis sker det gennem en bedemand.
Anmeldelse af et dødsfald sker til kirkekontoret i afdødes bopælssogn, og skal
ske senest 2 hverdage efter dødsfaldet.
Præsten/kirkekontoret udfylder dødsanmeldelsen, og underretter kommunen og
skifteretten.
 
Findes der ingen pårørende til afdøde eller andre nærtstående personer, er det
afdødes bopælskommune, der skal anmelde dødsfaldet. I særlige tilfælde dækker
kommunen udgiften til begravelsen/bisættelsen.
 
Begravelse eller bisættelse
Ved en begravelse sænkes kisten med afdøde ned i graven på kirkegården.
 
Ved en bisættelse bliver afdøde brændt i kisten.
Asken samles i en urne, der sættes ned på en kirkegård eller begravelsesplads.
 
Hvis I har specielle ønsker skal I ansøge Kirkeministeriet om lov.
 
Ved både begravelse og bisættelse kan der holdes en højtidelighed i en kirke
eller et kapel alt efter afdødes og jeres ønsker.
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�   Begravelseshandlingen skal normalt finde sted
 senest 8 dage efter dødsfaldet. Hvis afdøde er medlem af folkekirken, kan en
 præst medvirke ved højtideligheden.
 
�   Er afdøde medlem af et andet trossamfund kan en iman, præst eller
lignende 
   derfra foretage handlingen.
 
�    Er afdøde ikke medlem af noget anerkendt trossamfund, kan en ceremoni en
såkaldt borgerlig begravelse eller bisættelse holdes i et kommunalt kapel.
 
Det praktiske omkring begravelsen/bisættelsen
En bedemand kan være behjælpelig med planlægning og forberedelser af
begravelsen/bisættelsen.
 
Tøj
Afdøde kan blive begravet i sit eget tøj eller ligtøj, som kan købes hos
bedemanden.
 
Dødsannonce
Hvis I ønsker det, kan I sætte en annonce i avisen.
 
Gravsted
Der findes flere former for gravsteder.
I er velkomne til at besøge kirkegården og se mulighederne.
 
Gravsten
Bestilles hos en stenhugger.
 
Urnenedsættelse
I kan aftale med kirkegårdslederen, at I får besked, når urnen sættes i jorden, så I
har mulighed for at deltage ved urnenedsættelsen.
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Økonomi  -  forsikring  -  skifteret
Økonomi
Alle konti bliver lukket, når en kontoindehaver dør. Dette gælder også
fælleskonti.
 
Forsikring
Hvis dødsfaldet skyldes en ulykke, skal det anmeldes til afdødes
forsikringsselskab.
 
Skifteret
Skifteretten bliver automatisk underrettet om dødsfald.
Skifteretten kontakter de pårørende, og sørger for at opgøre formue, evt. gæld
og fast ejendom.
 
Sorg
Sorg er ikke en sygdom, som skal helbredes, men en naturlig reaktion hos den,
der har mistet en nær person. Man kan sige, at en sorg er kærlighed, der er
blevet hjemløs.
 
Alle mennesker reagerer forskelligt på sorgen, og det er naturligt at være ude af
sig selv eller reagere anderledes, end man plejer.
I løbet af nogle måneder, måske kortere, måske længere tid, begynder en ny
hverdag at tage form. Man venter, at nu må det være overstået, nu må man være
kommet over det, men sådan er det ikke altid. Nu kommer der en tid, hvor I skal
bearbejde det der er sket. Ofte kan det være gavnligt at fortælle andre, hvordan I
har det. Savnet vil altid være der, men der kommer en dag, hvor I opdager at I
kan være glade for livet igen.
 
Sorg følger ikke et bestemt tidsskema, sorgen er en værdifuld proces og skal
derfor ikke undertrykkes.
 
Når I sørger, er det hjælpsomt at tale om afdøde, og den betydning han/hun har I
jeres liv.
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