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Når en av våre nærmeste dør



1. Et dødsfall i familien

Å se den døde

Dødsattest

Oppgaver etter dødsfallet



Etterlattes ansvar

De fleste har tanker
om hva som skjer etter døden.

Den enkeltes syn må respekteres.



Hva en kan gjøre selv



En trenger ikke å forhaste seg
når det gjelder å rydde bort den dødes eiendeler.

Den sørgendes egne følelser blir avgjørende



Gravferd



Grav

Kremasjon



Gravferdsbyrå



Klagenemnda for gravferdstjenester

Pb. 2900 Solli, 0230 Oslo

Tlf.: 22 54 17 00

Om gravferdsstønad - se avsnitt 2 om folketrygden.



Melding til tingretten

Dødsfall i utlandet

Se Stønad til båretransport under Folketrygden avsnitt 2.



2. Folketrygden og registre

Folketrygden

Gravferdsstønad

Stønad til båretransport



pensjon, overgangsstønad, barnepensjon, barnetrygd

Fødselsnummer

Medlemskap i foreninger og abonnementer

Telefonkatalogen





3. Arv

Skifte av boet



Arv og gaver

Store forandringer i livssituasjonen
den første tiden etter dødsfallet

bør gjennomtenkes nøye.



Reaksjonene ved tap er forskjellige.
Tapet kan for noen innebære lettelse fra byrde,

for andre kan savnet kjennes påtrengende i mange år.



4. Økonomi

Skifteattest

Skattekort

Selvangivelse og likning



Tjenestepensjon og livsforsikring



www.nav.no
www.norskpensjon.no

www.fnh.no.

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo

Tlf: 23 28 42 00



Forsikringsklagekontoret

Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo

Tlf: 23 13 19 60

Aksjer og aksjefond

Bankkonto og bankboks

Lån

Den dødes leie av bolig



Etterlattes eget arbeid

Sorg handler om livets reaksjon
ved å miste noen

som er blitt en del av vårt liv og vår historie.



5. Noen å snakke med

Kommunehelsetjenestens ansvar for etterlatt ektefelle

Nav’s ansvar for etterlatt ektefelle



Trossamfunn og organisasjoner

I ukene etter et dødsfall opplever vi sorgen forskjellig.
Noen trenger å være alene, mens andre

ønsker fellesskap og støtte fra medmennesker.



Det er ingen grunn til å bli redd om mennesker
oppfører seg «litt underlig» like etter dødsfall.



6. Sorgreaksjoner

Vi reagerer forskjellig på et dødsfall



Etterlatte ved selvmord

Barn av den døde



Barn som dør

Sorgarbeidet

Det kan være godt å gråte,
og det er ofte godt å ha

noen å gråte sammen med.

dt åå gggggggrrrrrrrrååååååååttttttttttteeeeeeee,,,,,,,,
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Hjelp til en som sørger

Beroligende midler

Barns sorg



7. Noen linker 
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