Herlev og Gentofte Hospital

Det praktiske lige
efter et dødsfald
på hospitalet

Det praktiske lige efter et dødsfald på hospitalet
Det er vigtigt at vide, hvad personalet
på hospitalet gør, samt hvilke beslut
ninger man som pårørende skal
træffe i tiden lige efter et dødsfald.
Vi har i denne pjece samlet de mest
almindelige punkter, man som efterladt
pårørende skal forholde sig til.

Regler for organdonation
Hvis den afdødes organer skal anven
des til donation, skal lægerne have til
ladelse, enten fra den afdødes skriftlige
samtykke til Donorregisteret, eller via en
tilladelse fra nærmeste pårørende. Som
pårørende kan I kun modsætte jer en
evt. organdonation, som afdøde skrift
ligt har givet tilladelse til, hvis afdøde
også har bestemt, at donation forud
sætter pårørendes accept.

Regler for anmeldelse af dødsfald
Umiddelbart efter døden er indtrådt,
undersøger en læge den afdøde og
skriver en dødsattest. Lægen indberetter
dødsfaldet digitalt til myndighederne.

Donation af legeme til et universitet
I tilfælde af at afdøde har doneret sit
legeme til forskning, anbefales det, at
pårørende kontakter en bedemand for
at planlægge det videre forløb, som
typisk foregår hurtigt.

Regler for obduktion
Afdøde kan obduceres, hvis der er
efterladt et skriftligt samtykke, eller
hvis I som nærmeste pårørende giver
tilladelse til obduktion. Her er en
mundtlig accept tilstrækkelig. Afdøde
kan have betinget sit samtykke af, at de
nærmeste pårørende er indforståede.
Lægen spørger derfor om dette.

Læs mere om donation af legeme til
forskning her: https://icmm.ku.dk/
donation/Vejledning_august_2017web.pdf

Inden I som pårørende giver samtykke
til eller accept af obduktion, skal lægen
informere om formålet med og om
fanget af obduktionen. Hvis den afdøde
har testamenteret sit legeme til et uni
versitet (til forskning), har I dog ikke ret
til at gøre indsigelser.

Det sker der med den afdøde
Umiddelbart efter dødsfaldet bliver
afdøde gjort i stand af plejepersonalet.
Hvis I ønsker det, kan afdøde klædes
i sit private tøj. Herefter har I mulighed
for at tage afsked med afdøde på
afdelingen. Hvis I ønsker det, kan
I aftale at holde en udsyngning
med præsten eller personalet. En
udsyngning er et ritual, der foregår på
stuen. Det kan have mange former. Ofte
synger eller spiller man en sang, læser

Man kan som pårørende ikke stille krav
om, at afdøde skal obduceres.
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et digt, beder en bøn eller siger et par
ord. Efter jeres afsked bringes afdøde
til hospitalets kapel. Her ligger afdøde,
indtil begravelsen eller bisættelsen
finder sted. Det er muligt at besøge
kapellet efter forudgående aftale i
denne periode.

Regler for begravelse eller bisættelse
Hvis afdøde har boet i en kommune
i Region Hovedstaden, skal en be
gravelse eller bisættelse finde sted
inden for 14 dage. I nogle af de
andre regioner gælder den såkaldte
8-dages-regel, hvor en begravelse eller
bisættelse skal foregå senest 8 dage
efter, at dødsfaldet er sket.

Det sker der med afdødes ejendele
Afdødes personlige ejendele, fx tøj og
toiletsager, kan udleveres til pårørende
med det samme. Afdelingens perso
nale afleverer patientens ejendele
af værdi til Afdeling for Patologi på
Herlev Hospital og til Informationen på
Gentofte Hospital.

I Danmark skal begravelse eller bisæt
telse af den døde foregå på den måde,
som vedkommende har ønsket. Ofte har
afdøde udtrykt sine ønsker klart, enten
mundtligt eller skriftligt. Andre gange kan
det være sværere at finde ud af – enten
fordi afdøde ikke har været afklaret om
kring sine ønsker, eller fordi I ikke har nået
at tale om det. Her må I som pårørende
træffe de bedst mulige beslutninger ud
fra jeres kendskab til afdøde.

Skifteretten beslutter hvem, der er
rette modtager af afdødes ejendele af
værdi og sender en skifteretsattest til
denne person. Skifteretsattesten skal
herefter sendes til henholdsvis Afdeling
for Patologi på Herlev Hospital eller
Information på Gentofte Hospital, som
sender ejendelene med anbefalet post
til rette modtager.

Digital anmeldelse til
begravelsesmyndighed
Efter dødsfaldet skal I som pårørende
lave en digital anmeldelse til begrav
elsesmyndigheden i det sogn, hvor
afdøde havde bopæl. Det gælder
også, selv om afdøde ikke var
medlem af folkekirken. I den digitale
anmeldelse skal I oplyse, om den
afdøde skal begraves eller brændes,
og om en præst skal medvirke ved
bisættelse eller begravelse. Dette skal
derfor afklares, inden anmeldelsen
kan finde sted.

Skifteretten er den retsinstans,
der tager sig af administration og
fordeling af afdødes bo. Skifteretten
får automatisk besked om et anmeldt
dødsfald. Den afdødes nærmeste
pårørende bliver kontaktet og indkaldt
til et møde, hvor der tages stilling til,
hvordan afdødes efterladte bo skal
behandles.
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Anmeldelsen til begravelses
myndigheden laves på borger.dk.
Begravelsesmyndigheden tager stilling
til, om begravelsen eller bisættelsen
kan gennemføres, sådan som det er
ønsket på anmeldelsen, og sender her
efter besked til anmelderens e-boks.
Bedemand
Hvis I vælger at benytte en bedemand,
kan vedkommende hjælpe med anmel
delsen til begravelsesmyndigheden.
Dette kræver en elektronisk fuldmagt
fra jer, som også findes på borger.dk.
Bedemanden kan også sørge for aftale
med præst om kirkelig eller borgerlig
begravelse, bisættelse, eller andre cere
monier og hjælpe med alle aspekter af
at arrangere afskeden. I kan kontakte en
lokal bedemand, og også tjekke udbud
og priser på internettet.
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Begravelse, bisættelse eller en anden afsked?
Skal der være en præst med?
Hvis den afdøde var medlem af folke
kirken eller et andet trossamfund, tages
det som udtryk for, at afdøde ønskede,
at en præst fra kirke eller trossamfund
medvirker ved begravelsen eller
bisættelsen.

Begravelse
Kisten sættes i graven i forbindelse
med højtideligheden. (I visse tilfælde
senere, fx hvis et gravsted langt fra
afdødes bopæl skal bruges).
Bisættelse
Efter højtideligheden køres kisten med
afdøde til et krematorium, hvor kisten
brændes. Hvis afdøde skal brændes,
aftales dette med krematoriets kontor.
Ofte administrerer kirkegårdskontorer
både kapel, kirkegård og krematorium.
Husk, at i Danmark er det ved lovgivning
besluttet, at ingen død må brændes
imod sit ønske.

Mange pårørende ønsker, at en afdød
skal begraves eller bisættes med en
præsts medvirken, også i tilfælde, hvor
afdøde ikke var medlem af et tros
samfund. I denne situation beslutter
den enkelte præst, om han eller hun vil
medvirke.
Hvis den afdøde er medlem af en kirke
eller et andet trossamfund, men ud
trykkeligt har frabedt sig, at en præst
medvirker ved begravelsen eller bisæt
telsen, er det de pårørendes opgave
– evt. gennem bedemanden – at gøre
begravelsesmyndigheden opmærksom
på dette.

Asken fra brændingen samles i en urne,
som ofte nedsættes på en kirkegård
efter nogle uger.
Urnenedsættelse
Nedsættelse af en urne aftales med
kirkegården. Hvis krematorium og
kirkegård er placeret to forskellige
steder, skal I selv transportere urnen
til kirkegården – eller I kan aftale med
krematoriet, at urnen sendes fra kre
matorium til kirkegården.

Begravelsesmyndigheden har ret til at
forlange en personlig samtale med de
pårørende for at sikre, at afdødes øn
sker respekteres. Hvis der er uenighed
blandt de pårørende, skal skifteretten
have besked, og de har ret til at træffe
en afgørelse.

Hvis det var afdødes skriftlige ønske, kan
begravelsesmyndigheden give tilladelse
til, at afdødes aske spredes over åbent
hav. I tilfælde, hvor afdødes ønske ikke
findes på skrift, skal Begravelsesmyndig
heden vurdere ønsket og give tilladelse.
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Borgerlig begravelse og bisættelse
Borgerlig begravelse eller bisættelse
betyder, at begravelsen eller bisæt
telsen foregår uden en præst. Som
pårørende bestemmer man selv for
løbet, musikvalg, velkomstord, taler,
digtoplæsning mv. En borgerlig begra
velse eller bisættelse kan ikke foregå
i en kirke, men rammen kan være et
kapel eller en krematoriesal.
Mindegudstjeneste
I de situationer, hvor afdøde ikke har
ønsket at skulle begraves eller bisæt
tes af en præst, men hvor pårørende
ønsker en kirkelig eller religiøs handling,
kan en mindegudstjeneste være en
løsning. En mindegudstjeneste kan af
tales med præsten. Den dødes kiste er
ikke til stede, og gudstjenesten finder
sted af hensyn til de pårørende.
En mindegudstjeneste er også en
mulighed, hvis afdøde har doneret sit
legeme til forskning.
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Tiden efter dødsfaldet
Samtale med læge eller
plejepersonale?
Det er meget almindeligt, at spørgsmål
om sygdomsforløb, behandling og
dødsfaldet melder sig hos de pårøren
de. Uanset om spørgsmålene dukker
op lige efter dødsfaldet eller på et
senere tidspunkt, er der mulighed for,
at I taler med en læge eller med ple
jepersonalet. I kan få en samtale ved
at henvende jer til den afdeling, hvor
afdøde var indbragt eller indlagt.
Nogen at tale med om sorg
Det kan være rart at tale med andre
om sin sorg. Din praktiserende læge,
hjemmeplejens medarbejdere, den
lokale præst, en sorggruppe eller psy
kologhjælp kan være muligheder, der
supplerer samtaler med familie, venner
og naboer - eller som træder i stedet
for den.
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Kapellet på Herlev Hospital
Adresse
Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 14
2730 Herlev
Når afdøde transporteres fra afdelingen
til kapellet, foregår det igennem en
opvarmet underjordisk gang. Derefter
ligger afdøde på et leje i kapellets
kølerum, indtil vedkommende lægges
i en kiste.

Kapellets telefonnummer er:
38 68 35 10

I kapellet findes et mindre rum, der er
indrettet til brug for pårørende, som
gerne vil se den afdøde.

Kapellet er lukket i weekender og på
helligdage.

Åbningstider mandag – fredag:
Personlig henvendelse: kl. 9.00 - 14.30
Telefonisk henvendelse: kl. 9.00 - 15.00

Personalet i kapellet har i det daglige
et tæt samarbejde med hospitalets
afdelinger, hospitalspræster, repræsentanter for forskellige trossamfund,
bedemænd samt offentlige myndigheder, og I er velkomne til at spørge, hvis
I er i tvivl om noget.

Kapellet råder også over to sale; en
med ca. 30 siddepladser og en større
sal med ca. 70 siddepladser. Salene
kan efter aftale benyttes af alle, uanset
tro og overbevisning, når I vil se afdøde
og i forbindelse med begravelser og
bisættelser.
Begge sale er udstyret med gode lydanlæg, orgel og CD-afspiller. I den store
sal er der desuden et el-klaver. Der er
også salmebøger i kapellet. Der et trækors, som kan tages væk, hvis I ønsker
det.
Mulighed for at se den døde i kapellet
Hvis I ønsker at se den døde i kapellet,
kan I ringe til personalet i kapellet og
lave en aftale.
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Kapellet på Gentofte Hospital
Adresse
Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 24
2900 Hellerup
Kapellet råder over to sale; den ene
med kors og kirkeorgel, hvor en præst
kan forestå ceremonien. Der er ca. 40
siddepladser. Den anden sal er uden
kors og med 40 siddepladser. Der er
desuden 8 ståpladser under loftet.

Kapellets telefonnummer er:
38 67 36 11

Salene kan efter aftale benyttes af alle,
uanset tro og overbevisning, når I vil se
afdøde og i forbindelse med begravelser
og bisættelser.

Kapellet er lukket i weekender og på
helligdage.

Åbningstider:
Mandag – torsdag: kl. 7.00 – 14.30
Fredag: kl. 7.00 – 14.00

Personalet i kapellet har i det daglige
et tæt samarbejde med hospitalets
afdelinger, hospitalspræster, repræsentanter for forskellige trossamfund,
bedemænd samt offentlige myndig
heder, og I er velkomne til at spørge,
hvis I er i tvivl om noget.

Begge sale er udstyret med trådløst
system, som kan bruges med egen
medbragt mobil/iPad/tablet.
Personalet i kapellet har i det daglige
et tæt samarbejde med hospitalets
afdelinger, hospitalspræsterne, pårørende, repræsentanter for forskellige
trossamfund, bedemænd samt offentlige myndigheder.
Mulighed for at se den døde i kapellet
Hvis I ønsker at se den døde i kapellet,
kan I ringe til personalet i kapellet og
lave en aftale.
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Borgmester Ib Juuls Vej 1
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