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DØ MED HJERTET
FOKUS PÅ HELE FAMILIEN

Afslutningen på livet er et tidsafsnit i sig
selv og den er aldrig ens. For dig, der skal
tage afsked, kan det være svært og nogle
gange uoverskueligt selv at skulle finde
ud af, hvordan familiens behov kan dækkes. Smerten er individuel og en anerkendelse af behov for individuel omsorg er
afgørende.
Dø med Hjertet har specialiseret sig indenfor levering af serviceydelser og produkter,
som efterspørges i forbindelse med et dødsfald. Derudover prioriterer Dø med Hjertet
i høj grad de pårørende. 
Man bliver altid mødt af et professionelt og veluddannet personale, som har
respekt og empati for det enkelte menneske. Vi kan assistere, når mennesker
bliver erklæret terminalpatienter eller
hvis man står med en alvorlig diagnose og vil sikre sin familie bedst muligt.
En optimal kommunikation med læger,
sygeplejersker, off. myndigheder og plejepersonale kan hjælpe til at sikre at fa-

miliens ressourcer bruges bedst muligt i
det som er en alvorlig krise for mennesker og familier.

VEJLEDNING & STØTTE
PROFESSIONEL SPARRING

Vores erfarne team af professionelle sparringspartnere står parate til med meget
kort varsel at kunne konsultere. Ofte opstår et akut behov i en familie. Vi har
psykologer, akut-assurandører og andre
professionelle med erfaring i, på en respektfuld måde, at hjælpe med håndtering af afskeden og sorg, og på den måde
hjælpe familien videre på bedst mulig vis.
Vi har en høj moral og etik ved behandling af afdøde, som vi gerne gør sammen
med famillien, såfremt det er et ønske.

Professionel håndtering og respekt
for din individuelle sorg

DEN INDIVIDUELLE SORG

KOMM. & SERVICE
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FÅ TRYGHED I DEN SVÆRE TID

Mange står i en situation, hvor de oplever et tomrum og har svært ved at få
hverdagen til at hænge sammen. Det er
individuelt hvordan hvert enkelt menneske oplever sorg. Der er forskel på en
voksens følelser og på et barns. Det er ofte
svært at få dækket behovet for støtte i den
individuelle sorg, fordi der har manglet
et samlet tilbud til pårørende.

Det kan være svært at overskue praktiske
og juridiske detaljer midt i en sorg. Vi tilbyder at hjælpe med alt fra kommunikationen; taler, nekrologer og afskedsbreve,
til at få arrangeret en personlig afsked.
Herunder kister, urner, gravsten, cermonier og særlige ønsker. Det er vores vision
at hjælpe familie og pårørende samt at
give den døende den bedst mulige afsked.

AKUT-ASSURANDØREN
DET PROFESSIONELLE TEAM

Akut-assurandøren må gerne opfattes
som en relation, der er klædt på til at
håndtere den svære samtale. Alle vore
medarbejdere er veluddannede i blandt
andet psykologi, jura, krisehåndtering,
kommunikation, praktisk tilgang,
samt bank og forsikringer. Denne
uddannelse sikrer familien/pårørende en professionel konsultation, hvor der bliver taget
hånd om individuelle behov.

SORGBEARBEJDNING

VEJLEDNING & OVERBLIK

INDIVIDUEL SPARRING
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Mange danskere får ikke den rette støtte til sorgbearbejdning efter et tab – og kan derfor ende
med varige men resten af livet.
Vi er midt i individets tidsalder, hvor der er et
markant behov for personligt tilpasset, professionel sparring, når man oplever et dødsfald. Det
er helt nødvendigt, at en høj grad af troværdighed indeholdes i relationen efter et tab. Dø med
Hjertet sætter netop individet i fokus med et veluddannet personale, der matcher de fordringer,
som efterladte står med, nogle gange akut og
nogle gange med tid til refleksion.
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