Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Vejledning til efterladte

Ved dødsfald
Vejledning til efterladte

1. Telefonnumre og adresser
Kassererkontoret………... ... ……………tlf. 38 63 61 52
Bispebjerg Hospital
Kassererkontoret……………………………tlf. 38 16 30 92
Frederiksberg Hospital
Kapellet, Bispebjerg Hospital………tlf. 38 63 60 48
Tuborgvej 235, indgang 19A
2450 Kbh NV
Kapellet, Frederiksberg Hospital…tlf. 38 16 37 28
Tesdorpfsvej, indgang 19
2000 Frederiksberg						
Denne vejledning er tænkt som en hjælp til efterladte. Vejledningen indeholder nogle praktiske
informationer om bisættelse og begravelse.
Du behøver ikke træffe nogen beslutning om
højtideligheden det første døgns tid. Afdelingens
personale kan hjælpe dig med spørgsmål i forbindelse med dødsfaldet, mens du er på hospitalet.

Center for Kirkegårde…………………tlf. 82 33 46 00
Københavns Skifteret …………………tlf. 33 44 84 10
Hestemøllestræde 6
1464 Kbh V
Frederiksberg Skifteret ………………tlf. 99 68 50 00
Howitzvej 32
2000 Frederiksberg
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Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
Tlf.: 38 63 50 00

Hvis du har brug for en samtale med personalet
om dødsfaldet, er du velkommen til at henvende
dig på den afdeling, hvor afdøde var indlagt.

3. Udlevering af værdigenstande
Afdelingens personale må ikke udlevere værdigenstande. Derfor bliver værdigenstande sendt til
hospitalets kassererkontor.
Værdigenstandene anmeldes af hospitalet til
Skifteretten, der udsteder en attest til den eller
de personer, der har ret til at overtage boet.
Værdigenstandene bliver efterfølgende sendt til
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arvingerne.

9. Bankkonti
Afdelingen udleverer afdødes tøj, hvis du ønsker
det. Ellers kan du rette henvendelse til Kapellet.

4. Dødsattest
Efter dødsfaldet skriver en læge dødsattesten,
som danner grundlag for det videre forløb i
Kapellet, afdødes bopælskommune og Sundhedsstyrelsen.

5. Bisættelse eller begravelse
Samtidig med indleveringen af dødsattest og
dødsanmeldelse skal der anmodes om bisættelse
(kremering og urnenedsættelse) eller begravelse
(kistebegravelse på kirkegård).
Ved bisættelse/begravelse skal afdødes eventuelle
ønsker respekteres. Det gælder, uanset om afdøde
var eller ikke var medlem af folkekirken. Var
afdøde medlem af et andet trossamfund, medvirker en præst herfra. Hvis du er i tvivl om processen, kan personalet i de fleste tilfælde hjælpe
eller henvise til hjælp.

Lige efter dødsfaldet lukker banken alle konti,
som afdøde havde adgang til. Først efter at banken har modtaget skifteretsattesten, vil du kunne
hæve på dem igen.
Hvis du har haft fælles bankkonto med afdøde,
aftaler du et beløb med banken, som det er
muligt for dig at hæve, indtil banken har set skifteretsattesten. Beløbet vil udgøre din egen løn,
pension eller lignende.

10. Begravelseshjælp
Den offentlige sygesikring yder en støtte på 8.300
kr. til alle under 18 år.
For personer over 18 år er beløbet afhængigt af
formue. Der kan højst ydes 9.900 kr., som automatisk fratrækkes hos bedemanden.
Alle født før den 1. april 1957 får mindst 1.050
kr. i begravelseshjælp.

11. Skifteretten
Ved en kirkelig bisættelse/begravelse skal sognepræsten i afdødes bopælssogn kontaktes, så
tidspunktet for højtideligheden og en samtale
kan blive aftalt.

De efterladte bliver indkaldt til skifteretten, der
afgør spørgsmål om arv, samt rådgiver og vejleder
de efterladte.

6. Gravsted

Venlig hilsen

I dag findes der mange forskellige typer af
gravsteder til urner og kister. Det er muligt selv
at kontakte kirkegårdskontoret på den ønskede
kirkegård, man skal blot medbringe en kopi af
dødsanmeldelsen.

Personalet,
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

7. Urnenedsættelse
Urnenedsættelsen finder som regel sted ca. 1
måned efter bisættelsen. Du kan selv medvirke
ved urnenedsættelsen, hvis du aftaler det med
kirkegårdskontoret.

8. Bedemanden
Bedemanden kan ordne de praktiske ting, men
du kan også vælge selv at ordne noget af det. Du
skal f.eks. afgøre, om afdøde skal ligge i eget tøj,
eller om bedemanden skal sørge for det.
Du kan også ordne pyntning af kisten, kontakten
til skifteretten, folkeregistret osv.
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