VERDISHAVE
Information ved dødsfald
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Kære pårørende
I forbindelse med dødsfald hos ens nærmeste trænger mange
spørgsmål sig på.
I denne folder, som er udarbejdet af en nedsat arbejdsgruppe og
drøftet med pårørende, kan I læse om, hvad der sker i de første
døgn efter, at døden er indtrådt.
Hvad tager plejepersonalet sig af ?
Hvad kan/ønsker I selv at være med til ?
Hvordan skal bisættelse / begravelse arrangeres ?
Hvad sker der med den afdødes ejendele i boligen ?
Det, at være med at tage hånd om de praktiske spørgsmål, er også
en del af afskeden med et menneske, som har betydning for ens
eget liv.
Plejepersonalet hjælper gerne med deres erfaring og viden. Så
kom endelig og spørg, hvis der er brug for en uddybende forklaring.

Dato:

Iben Børgesen
Forstander

Udleveret af ___________
Tlf. __________________
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I de første timer.
Ved forventet dødsfald er de pårørende og plejepersonalet ofte tæt
omkring den døende i de sidste timer. Når døden er indtrådt underrettes egen læge eller lægevagten af plejepersonalet.
Den afdøde gøres i stand af plejepersonalet, og pårørende kan deltage, hvis det er et ønske. Måske vil I gerne være med til at beslutte, hvilket tøj den afdøde skal have på. Der vil være mulighed for
bagefter at opholde sig en tid i boligen for at tage afsked.
Dødsattest skrives sædvanligvis af egen læge efter ca. 6-8 timer.
Den afdøde bliver i boligen indtil dødsattesten er skrevet og kan
derefter lægges i kiste og køres til kapel.

Bisættelse / begravelse.
I skal selv kontakte en bedemand vedrørende bisættelse eller begravelse. Med bedemanden aftaler I, hvordan det hele skal foregå måske ligger der ønsker fra den afdøde, som skal med i beslutningerne. Vil I selv kontakte en præst ? Vil I selv sætte dødsannonce i
avisen ? Skal den døde ligge i sit eget sengetøj i kisten ? Blomster
o.s.v. Skal I selv søge om begravelseshjælp eller sørger bedemanden for dette ?
I skal bruge følgende papirer:
➢ Dåbsattest
➢ Sygesikringsbevis
➢ Evt. vielsesattest eller skilsmisseattest
➢ Evt. afdøde ægtefælles dødsattest
➢ Evt. gravstedsskøde eller papirer
Vi gør opmærksom på, at bankkonti spærres indtil boet er behandlet i Skifteretten.
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Endvidere aftaler I med bedemanden, hvornår afdøde skal lægges i
kiste og køres til kapellet.
I aftaler med plejepersonale og bedemand, om der skal være en lille mindehøjtidelighed i boligen, om familien deltager, og om den
afdøde skal synges ud.
Vi hjælper gerne med at finde telefonnummer til en bedemand,
men vi kan ikke påtage os at anbefale et bedemandsfirma.
De øvrige beboere i afdelingen bliver naturligvis orienteret om
dødsfaldet. Afhængig af jeres kontakt med andre beboere og deres
familie kan I aftale med plejepersonalet, hvem der tager sig af dette.

Ejendele / boligen.
Plejecentret vil tage initiativ til, at afdødes indbo m.v. pakkes ned.
De pårørende har, efter aftale med plejecentret, mulighed for at
deltage ved nedpakning og registrering af de efterladte effekter.
Deltager der ingen pårørende, vil nedpakning og registrering blive
foretaget af 2 medarbejdere.
Registrering af boet sker på en blanket, som underskrives af 2 personer. Plejecentret sender en kopi af blanketten til Skifteretten.
Særligt værdifuldt indbo, Dankort/kreditkort, værdipapirer, smykker o.lign. opbevares i boks på administrationskontoret. Evt. kontanter vil blive overført til borgerens NEM-konto.
Medicin skal destrueres eller kan udleveres til boet mod kvittering.
Plejepersonalet vil gerne påtage sig at sørge for at medicinen bliver sendt til destruktion på forsvarlig vis. Hvis medicinen ønskes
udleveret til boet, bliver egen læge orienteret.
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Ved nedpakning benyttes flyttefirmaets flyttekasser. Der skal betales for flyttekasserne ved afhentning af boet.
Indboet opbevares i et privat flyttefirma, se nedenstående.
Det aftales med plejepersonalet, hvem der evt. opsiger/afmelder
telefonabonnement og aviser m.m. Telefonapparatet skal evt. afleveres til TDC.

Udlevering af boet.
Værdigenstande.
Værdigenstande udleveres efter aftale mellem kl. 8.00 til 15.00
mandag til torsdag og fra kl. 8.00 til 12.00 på fredage, når skifteretsattesten foreligger. Ring venligst og aftal tidspunkt på tlf.
82567171.
Møbler og andre effekter kan ikke overtages eller bortskaffes af
plejehjemmet.
Indbo.
Afhentning af indbo skal aftales med flyttefirma:
Dupont Flytning A/S
Ellebjergvej 39
2450 København SV
Tlf. 36457000
Her kræves også en skifteretsattest.
Udgifter forbundet med opmagasinering, undtaget flyttekasserne,
vil blive betalt af Verdishave. Vi beder derfor om, at boet hentes
så hurtigt som muligt, når der foreligger en skifteretsattest.
Ægtefælle kan afhente boet på Verdishave uden skifteretsattest
mod en underskrift på effektsedlen. I særlige tilfælde kan andre
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pårørende hente boet uden skifteretsattest. Dette kræver, at der er
indhentet en skriftlig tilladelse fra Skifteretten.

Dødsfald på hospital.
Sker det, at jeres pårørende dør på hospitalet, vil I naturligvis have
været i forbindelse med plejepersonalet på den pågældende afdeling. Sædvanligvis får vi besked fra hospitalet, men I er meget
velkomne til at ringe til plejepersonalet eller komme forbi, hvis I
har brug for at tale med os. Måske skal I også hente attester og det
tøj, som jeres pårørende skal have på i kisten.
Lægen på hospitalet sørger for dødsattesten, og som regel kan afdøde ikke blive på hospitalsstuen indtil kistelægning.
Forhold omkring bisættelse/begravelse og tømning af boligen på
Verdishave er principielt de samme som beskrevet ovenfor.

Yderligere information.
Det er muligt at aftale begravelsesarrangement i caféen. Henvendelse til køkkenet på tlf. 82567104.
Som vi skriver i indledningen, er I meget velkomne til at drøfte
tvivlsspørgsmål med plejepersonalet.
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