
 

 

Sorg er prisen, vi betaler for kærlighed.Sorg er prisen, vi betaler for kærlighed.Sorg er prisen, vi betaler for kærlighed.   

Kontaktoplysninger: 
 
Sygeplejevisitation Syddjurs 
Tlf. 8753 6000 - alle hverdage kl. 8.00-15.00 
 
Se også Syddjurs Kommunes hjemmeside: 
www.syddjurs.dk 

 

 

Information ved dødsfald 

Pleje og Omsorg 
 



 

 

Sundhedsteamet Information ved dødsfald 

Dette hæfte er en praktisk vejledning til pårørende om spørgsmål, der 

kan opstå i forbindelse med et dødsfald på plejecenter i Syddjurs kom-

mune. 

 

Når døden indtræder 
Når der er dødsfald på et plejecenter i Syddjurs kommune tænder per-

sonalet et lys for afdøde. 

 

Efter ønske kan I deltage i istandgørelse af afdøde. Der kan være 

særlige ønsker fra afdøde eller pårørende omkring påklædning, sen-

gelinned, blomster eller minder fx billeder, som skal følge afdøde. Per-

sonalet vil i samarbejde med jer opfylde ønskerne, så vidt det er mu-

ligt. 
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Pleje og Omsorg 

Henvendelse vedr. opsigelse af lejlighed 
skal ske til: 
 
Plejeboligerne Lyngparken:  
Syddjurs Kommune, ejendomsadministrationen. 
Tlf.:87 53 58 40 
Mail: ejendomsadministration@syddjurs.dk 
 
Rønde Plejecenter:  
Syddjurs kommune, ejendomsadministrationen. 
Tlf.:8753 58 40 
Mail: ejendomsadministration@syddjurs.dk 
 
Plejeboligerne Ringparken:  
Syddjurs kommune, ejendomsadministrationen. 
Tlf.: 87 53 58 40 
Mail: ejendomsadministration@syddjurs.dk 
 
Plejeboligerne Rosengården:  
Syddjurs kommune, ejendomsadministrationen. 
Tlf.: 87 53 58 40  
Mail: ejendomsadministration@syddjurs.dk 
 
Plejeboligerne Frejasvænge:  
DjursBO 
Tlf.: 70 27 06 10 / 87 85 06 10 
Mail: mail@djursbo.dk 
 
Plejeboligerne Søhusparken:  
DjursBo 
Tlf.: 70 27 06 10 / 87 85 06 10 
Mail: mail@djursbo.dk 
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Noter 
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Pleje og Omsorg 

De første timer efter dødsfaldet 
For mange mennesker har det stor betydning at have god tid til at tage 

afsked. I er velkommen til at bruge tiden på netop den måde, som I 

ønsker. 

 

Personalet sørger for kontakt til lægen. Denne udsteder en dødsattest. 

 

Dødsattesten udleveres til bedemanden, som videreformidler til præ-

sten/ kirkekontoret i bopælssognet. 

 

Når døden er indtrådt, kan afdøde blive liggende i egen lejlighed til be-

demanden afhenter. Pårørende tager selv kontakt til bedemandsforret-

ningen. 

 

Det videre forløb aftales med bedemanden med mindre man selv vare-

tager opgaven. 

 

Man skal være opmærksom på, at evt. fælleskonti i pengeinstitutter 

m.v. kan blive lukket i en periode umiddelbart efter dødsfaldet. 

 

Udsyngning 
Hvis der er ønske om udsyngning, er dette muligt og personalet vil ger-

ne være en del af det, hvis I ønsker det. 

 

Udsyngning markerer en form for farvel til afdøde. Det er pårørende, 

der bestemmer, hvordan udsyngning skal foregå, og hvem der delta-

ger. 

 

For nogle mennesker er det naturligt at lægge nogle personlige ting i 

kisten til afdøde. Det anbefales at især børn får mulighed for dette i 

form af tegninger, breve eller lignende. 
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Praktisk omkring lejligheden 
Du skal som pårørende være opmærksom på visse praktiske ting i for-

hold til lejligheden på plejecentret.  

 

 Som pårørende er du ansvarlig for at opsige lejligheden på pleje-

centret. Der er en måneds opsigelse til den efterfølgende første. 

 

 Lejligheden skal tømmes og støvsuges/ fejes og køleskabet afri-

mes. 

 

 Specielt for Søhusparken og Frejasvænge;  lejligheden skal rengø-

res. 

 

 Der skal herefter holdes udflytningssyn. Der må påregnes 14 dage 

til istandsættelse, inkl. slutrengøring inden for opsigelses perioden. 

 

 Hjælpemidler skal efterlades i lejligheden og bliver afhentet af hjæl-

pemiddelcentralen. 

 

Begravelse / bisættelse 
Begravelse eller bisættelse foregår sædvanligvis inden for 6-10 dage 

efter dødsfaldet. I særlige tilfælde kan handlingen udsættes. 

 

Hvis I lader bedemanden stå for begravelse eller bisættelse, tager han 

sig af de praktiske ting. I bedes i den forbindelse forsøge at sørge for, 

at afdøde ikke bliver afhentet mellem kl. 11-12.30. 

 

Personalet deltager almindeligvis ikke i begravelser. 
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Efter dødsfald 
Efter et forløb, hvor man måske har brugt en del tid på plejecentret, 

kan livet godt føles tomt efterfølgende. Sorg har ingen alder og tanker 

og spørgsmål vil dukke op i efterforløbet. Du er som pårørende altid 

velkommen til at kigge forbi til en kop kaffe, og derud over tilbyder vi en 

telefonisk henvendelse fra den sygeplejerske der har været tilknyttet 

din pårørende, efter 1-2 måneder, hvor der er mulighed for at få talt 

forløbet igennem og drøfte livet ”efter”. 


