For mere information
Kontakt de forebyggende sygeplejersker i Rødovre Kommune.
Hvis I har haft hjemmehjælp
kontakt os på tlf. 36 37 75 13
Vi træffes på hverdage
mellem kl. 13.45 og 14.45

Hvis I ikke har haft hjemmehjælp
kontakt os på tlf. 36 37 75 42
Vi træffes på hverdage
mellem kl. 8 og 9

Når to bliver til én,
og man føler sig
som en halv

Hvis du ønsker mere viden om emnet,
kan du henvende dig på biblioteket
og få hjælp til at finde litteratur eller
nyttige hjemmesider, der passer til dine
interesser og behov.

Tilbud om
forebyggende
hjemmebesøg til dig,
der har mistet din samlever

Når to bliver til én,
og man føler sig
som en halv
Er du 65 år eller ældre, og har du
mistet din ægtefælle eller samlever,
har du mulighed for at få besøg af
Rødovre Kommunes forebyggende
sygeplejersker.
Vi vil gerne støtte dig i den store forandring, det er at miste sin samlever.
Derfor sender vi et brev til dig nogle
uger efter dødsfaldet med et tilbud
om et besøg hjemme hos dig.
På hjemmebesøget taler vi om de
ting, der optager dig i det daglige.
Vi har naturligvis tavshedspligt.

Sorg er mange ting
Mange oplever et dødsfald blandt
sine nærmeste som en tosporet
proces, hvor det er almindeligt både
at sørge og se fremad. Sorg kan være
ambivalent. For nogle betyder det
meget tristhed og vrede. For andre
lettelse og frihed.
Måske går du med tanker om en
hverdag, der er forandret i forhold til:
•
•
•
•
•

Socialt liv, aktiviteter og ensomhed
Økonomi
Praktiske gøremål
Bolig
Sundhed,
f.eks. søvn, appetit og måltider
• Medicin

Andre muligheder
for sorgstøtte
Det er en stor sorg at miste. Og
der er pludselig mange nye ting at
forholde sig til i en ny og anderledes
tilværelse.
Det kan være rart at tale med andre
i samme situation. I Rødovre og
omegn er der muligheder for at finde
sorggrupper.

Rødovre Frivillighedscenter
Tlf. 23 37 91 04
E-mail: mail@rfcenter.dk.
Hjemmeside: www.rfcenter.dk
Kræftens Bekæmpelse
Tlf. 35 25 75 00 (hovednummer)
E-mail: info@cancer.dk.
Hjemmeside: www.cancer.dk
Litteratur:
”SORG - når ægtefællen dør”
af Jorit Tellervo, 2015.
Bogen kan downloades gratis på
www.pavi.dk

