Hvor kan du finne hjelp?

TIL DEG SOM HAR MISTET

DIN NÆRMESTE I SELVMORD
Kirkens SOS 2240 0040
www.kirkens-sos.no

Hjelpetelefonen 116 113
www.mentalhelse.no

www.leve.no

www.ombudet.no
Tlf: 2313 9020

Seksjon for sorgstøtte
Ahus.no/sorg
Tlf: 6798 4469

Prestetjenesten Ahus
Tlf: 91195977

Kjære pårørende

Du har fått denne brosjyren fordi du har opplevd at en av dine
nærmeste er gått bort ved selvmord. Her har vi samlet
informasjon som du og dine kan ha nytte av i dagene og ukene
som kommer.

Avdeling Distriktpsykiatrisk senter Nedre Romerike

Våre plikter

Norsk Pasientskadeerstatning

Vi vil alltid tilby pårørende samtaler med noen som kjente den
avdøde, gjerne sammen med en representant for ledelsen.
Du og dine vil få mulighet til å snakke om det som opptar dere,
enten det er spørsmål, eller egne opplevelser knyttet til det
som har skjedd.
Vi vil forsøke å gi informasjon som det er viktig at pårørende
kjenner til.
Noen ganger er det vanskelig å ta inn informasjon når man er i
sjokk. Derfor har vi laget denne brosjyren som inneholder noe
av denne informasjonen. Ta kontakt med oss hvis det er noe du
lurer på.
Kontaktperson:

telefon:

Vi kan hjelpe til med å kontakte kommunens kriseteam når de
ikke allerede bistår pårørende etter selvmordet.

Dine rettigheter

Pårørende har mulighet til å søke om erstatning hvis man
føler at behandlingen på sykehuset ikke har vært
tilfredsstillende (www.npe.no).
Pasient- og brukerombudet
Pasient- og brukerombudet kan gi råd, veiledning og
bistand i kontakt med oss eller andre offentlige instanser.
Ved varsel til Helsetilsynet
En virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal
straks varsle Statens helsetilsyn om dødsfall som kan være
en følge av helsehjelpen. Som nærmeste pårørende har du
rett til informasjon om hendelsen og oppfølgingen.
Klageadgang - Statsforvalteren
Du har alltid en mulighet til å sende inn en klage til
Fylkesmannen dersom du mener at din nærmeste ikke har
fått forsvarlig behandling og be om at tilsynsmyndigheten
vurderer forholdet, jf. pasient- og brukerrettighetsloven
§ 7-4. Pasient- og brukerombudet kan veilede deg om
dette.
Nasjonalt kartleggingssystem

Innsyn i journal
Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journalen når pasienten
dør, dersom det ikke foreligger særlige grunner som taler mot
dette. Du har rett til å klage på et eventuelt avslag om innsyn.

Alle selvmord hvor det har vært kontakt med psykisk
helsevern siste 12 måneder skal registreres i et Nasjonalt
kartleggingssystem for selvmord. Mer informasjon på
www.uio.no/kartleggingssystemet

