Kom ihåg att...
När någon avlider är sorgen och saknaden
stor. Samtidigt finns det många frågor och
saker man behöver komma ihåg att göra.
Vissa saker behöver göras snart, andra kan
vänta. Denna kom ihåg-lista hjälper dig att
komma ihåg dessa saker.

Kom ihåg-lista när någon avlider:
Tala om det inträffade för såväl närstående, arbetsgivare, kamrater och föreningar person var med i.
Töm kylskåp, släng sopor, diska och vattna blommor.
Ta hand om husdjur.
Se till att bil, båt etc. finns på lämplig plats.
Sänk värmen, stäng av tv, dator och liknande.
Förebygg inbrott genom att ställa timer till lampor,
skotta snö, klippa gräsmattor, tömma postlådan mm.
Hämta tillhörigheter på sjukhuset.
Meddela hemtjänst och städbolag.
Meddela hemsjukvården.
Se i bostad och bankfack om det finns testamente
eller några önskemål om begravning nedskrivet.
Återlämna handikapphjälpmedel och larm.
Lämna överbliven medicin till apoteket.
Hämta inlämnad tvätt och lämna tillbaka låneböcker
till bibliotek.
Säg upp hyreslägenhet och medlemskap i föreningar.
Säg upp, eller för över abonnemang till efterlevande
(t.ex. tidningar, telefon, tv-licens och el).
Makulera ID-kort, pass och körkort.
Samla in reservnycklar.
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Se till att värdehandlingar förvaras på säker plats.
Skatteverket meddelar försäkringsbolagen om det inträffade inom cirka tio dagar efter dödsfallet. Ring
försäkringsbolaget och berätta vilket konto eventuella
pengar skall betalas ut till (normalt till den avlidnes
konto). Uppge då också eventuell ny adress till dödsboet. Tänk på att säga upp eller föra över specialförsäkringar (till exempel för cykel, klocka etc.).
Finns det pengar utöver de till begravningen, betala
fortlöpande räkningar som kommer in till dödsboet.
Finns ej pengar, kontakta då fordringsägare och meddela att det är ett dödsbo och att de får eventuell
betalning när bouppteckning/dödsboanmälan är klar.
Se till att bouppteckning sker och alla berörda kallas.
Ändra gravrättsinnehavare till de gravar som den
döde skött om.
Fundera på vad som ska hända med eventuella facebook-, twitter- och e-postkonton samt annan information, till exempel bilder, som finns på internet. Ska
detta tas bort eller ändras på något sätt, försök då hitta
kontouppgifter och lösenord.
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