
Efter branden

Gode råd til dig, der netop
har oplevet brand og bor til leje i



Brandvæsnet foretager efterslukning og følgeskade- 
bekæmpelse i tiden efter branden. 

Bekæmpelse af følgeskader sker ofte i samarbejde med 
et skadeservicefirma, som også forestår oprydningen på 
brandstedet.

Politiet foretager om nødvendigt afspærring, så sluknings- 
og redningsarbejdet sikres de bedst mulige vilkår. Når 
skaden er sket, gælder det om at handle hurtigt og effek-
tivt. Og i første omgang vil et skadeservicefirma - der bliver 
tilkaldt af det lokale brandvæsen - hjælpe med at:
• Redde hvad der reddes kan
• Beskytte og sikre jeres værdier
• Stoppe eller begrænse skaden
• Forebygge og minimere følgeskader
• Sortere og registrere skadede effekter
• Nødvendig oprydning og rengøring

Genhusning
Hvis skaden medfører, at du og din familie skal have en 
midlertidig bolig, hjælper forsikringen eller kommunen til 
med genhusning. 

Før I forlader jeres bolig, bør I - hvis det er muligt - 
finde og tage de ting med, som I skal bruge i nær frem-
tid. Det gælder for eksempel medicin, personlige papirer,  
regninger, briller, kontaktlinser og andre ting, som I har brug 
for hver dag.

Skadeservicefirmaet og udlejer sørger efterfølgende for, at 
ingen uvedkommende kommer ind i boligen.
 
Vær ikke alene
Sørg for at være sammen med nogen de næste døgn og 
forvent en psykisk reaktion (læs mere herom senere i 

dette magasin). Bliver nogen i familien dårlige i timerne 
efter branden, så kontakt egen læge eller tag omgående på 
skadestuen. 

Husdyr
Hvis I ikke kan have jeres husdyr med jer, kan politiet hjælpe 
med en midlertidig anbringelse. 

Afbrydelse af el, vand og gas
Hvis el, vand og gas skal afbrydes, aftaler Brandvæsnet eller 
skadeservicefirmaet det med forsyningsselskabet, der også 
beslutter, hvornår der igen kan etableres strøm og gas efter 
en afbrydelse. 

Anmeldelse
Det forventes, at du selv anmelder branden til dit  
forsikringsselskab eller deres døgnvagt.

Skadesopgørelse
Når dit forsikringsselskab har besluttet, hvordan  
vurdering og værdiansættelse af skadeomfanget skal 
ske, bliver du enten kontaktet af en taksator for  
besigtigelse af skaden på dit indbo eller af skadeservicefir-
maet for nærmere aftale om skadesopgørelse.

Udbedring af skader på bygninger
Det er Boligselskabet Sjællands  ansvar at sørge for opryd-
ning og specialrengøring. Herunder lugtsanering, hvor evt.  
lugtgener fjernes. Herefter beslutter Boligselskabet Sjæl-
land, hvad der skal renoveres, udskiftes eller bygges på ny. 

Hospitalsophold og sygemelding
Er I indlagt på hospital eller sygemeldt efter en brand, er 
det en god ide at kontakte jeres arbejdspladser og  
eventuelt jeres fagforening. Her vil I kunne få svar på 
spørgsmål om tabt arbejdsfortjeneste, sygedagpenge m.v.
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Hvad sker der efter branden?
Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i timerne og 
dagene efter en brand? Hvad skal I selv sørge for? Og hvad kan man få hjælp til?
 



Pas
Har I mistet jeres pas, skal I melde det til jeres hjemkom-
mune for at kunne få et nyt.

Kørekort
Har I mistet jeres kørekort, skal I aflevere en ansøgning om 
nyt kørekort til et borgerservicecenter i jeres hjemkom-
mune.

Vielsesattest
Er vielsesattesten gået til i branden, kan I på landet henvende 
jer til præsten, i byer til kirkekontoret. Præsten/kirkekon-
toret udsteder en ny vielsesattest. Attesten er gratis.

Fødsels- og dåbsattest
Man kan få udskrevet ny fødsels- og dåbsattest, fødsels- 
og navneattest ved henvendelse til en kirkebogsførende  
sognepræst eller et kordegnekontor overalt i landet -  
uanset hvor dåb eller navngivning er foregået.

Registreringsattest 
Har I mistet bilens registreringsattest, kan I bestille en ny 
hos Skat.

Sygesikringskort
Har I mistet jeres sygesikringskort, skal I aflevere en 
ansøgning om nye sygesikringskort til et borgerservice-
center i jeres hjemkommune.

Forsikringspapirer
Kontakt jeres forsikringsselskab.

Bankpapirer, herunder:
Dankort, Visakort og alm. hævekort.
Kontakt jeres pengeinstitut.

Eksamensbeviser
Kontakt den pågældende uddannelsesinstitution.
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At miste sine personlige papirer er ikke kun en ubehagelig følelse. Det er i dagens samfund også en hæmsko, 
der gør det svært at agere i hverdagen. Uden kørekort, sygesikringskort, dankort og mange andre personlige  
effekter er der meget, der bliver besværligt eller ligefrem umuligt, og det er derfor vigtigt hurtigst muligt at få  
genskabt papirerne.

I det følgende er listet en række af de personlige papirer, som mange har liggende hjemme, og som derfor ofte går tabt 
ved en brand.

Under hvert emne kan I se, hvor og hvordan I får papirerne igen. Husk at gemme kvitteringer, da udgiften til 
generhvervelse af de personlige papirer ofte dækkes af forsikringsselskabet.

Hvis alle ens personlige papirer er gået til i flammerne, skal man hurtigst muligt genanskaffe dem. Nedenfor 
finder du en liste over de mest almindelige papirer - og navnet på de steder, du skal henvende dig for at få 
dem erstattet.

Personlige papirer



Når man bor til leje, er Boligselskabet Sjællands forsikring, 
der skal betale for istandsættelse af boligen efter en 
brand. 
 
Boligselskaber og private udlejere har bygningerne for-
sikret mod brand og vandskade, hvorimod du som lejer 
anbefales at tegne en indboforsikring, evt. suppleret med 
glas og kumme. 

Politiet bestemmer
Såfremt der sker en større brand- eller vandskade, vil du 
som lejer kun opnå erstatning for ødelagt indbo, såfremt 
du selv har tegnet en forsikring. 

Det samme gør sig gældende i forhold til dækning af 
udgifter i forbindelse med eventuel nødvendig genhusning.  
Hvornår man som beboer kan vende tilbage til sin lejlighed 
og bo, er politiets afgørelse. 
 
Det vil først ske efter, at politiet har afsluttet sine  
undersøgelser og frigivet brandstedet, men beboerne 
får så vidt muligt besked herom i god tid forinden.  
Skal man blot hente ting i lejligheden, kontakter man  
politiet.

Husk indboforsikring
Ved større brande vil ejendommens forsikringsselskab ofte 
have en repræsentant på stedet. 

Du kan trygt henvende dig med spørgsmål som genhusning, 
erstatning, øjeblikkelige, personlige behov og andre prak-
tiske forhold. Du kan også aftale et møde senere. 

Er forsikringsselskabet ikke til stede, kan redningsper- 
sonalet eller skadeservicefirmaet måske være behjælpelig 
med telefonnumre.

Du skal i øvrigt så hurtigt som muligt kontakte det for-
sikringsselskab, hvor du har din indboforsikring.
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Hvad gør man som lejer?
Hvis der opstår en skade i din lejlighed, vil Boligselskabet Sjællands ejendomsforsikring sørge for, at lejligheden 
bliver sat i stand igen. Du skal fortsat betale din sædvanlige husleje.



Hvis branden har ødelagt jeres hjem i en grad, der gør den 
ubeboelig, skal I naturligvis have et andet sted at bo. 

Det bedste er som regel, hvis I har mulighed for at være 
hos familie, venner eller bekendte. 

Har I ikke mulighed for det, hjælper jeres forsikringsselskab 
med at finde et overnatningssted. 

Hvis I ikke er forsikret, og derfor ikke får dækket udgifterne 
til midlertidigt ophold på hotel eller lignende, kan kommu-
nen midlertidigt skaffe jer et sted at bo.

Hotel eller vandrehjem
Ved brande, hvor det i løbet af kort tid står klart, at boligen 
er ubeboelig, vil man midlertidigt blive indkvarteret på 
et hotel, vandrehjem eller lignende. Det arrangeres af  
kommunen eller beredskabet. 
 
Efter husvildebestemmelsen i servicelovens § 80 er  
kommunen nemlig forpligtet til at skaffe familier eller  
enlige, der har mistet en bolig, midlertidigt husly. Det er 
ikke kommunens pligt at stå for betalingen.

Prisen må ikke overstige lejeværdien af den be-
boelse, der anvises, eller den sædvanlige boligudgift på  
stedet for en enlig eller for en familie af den aktuelle stør-
relse. Kommunen skal ved vurderingen af betalingens 
størrelse tage hensyn til det almindelige niveau for leje-  
eller ejerboliger i lokalområdet sammenholdt med 
kvaliteten af det anviste husly, familiens størrelse m.v. 

Hvis man som familie anvises ophold på et hotel, skal 
man normalt ikke betale hotellets værelsespris pr. døgn, 
men et beløb fastsat af kommunen ud fra de nævnte  
kriterier. 

Midlertidig indkvartering
Kommunens forpligtelse til at fremskaffe husly omfat-
ter tilbud om den efter omstændighederne bedst egnede 
midlertidig indkvartering. 

Man kan derfor ikke nødvendigvis forvente at få en lejlighed 
eller et hus stillet til rådighed, men må eventuelt nøjes med 
en midlertidig indkvartering på vandrehjem, hotel, pen-
sionat eller lignende.
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Kommunens, forsikringens og jeres egne forpligtelser.
 

Hvor skal vi nu bo?
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Det er ikke lige meget, hvordan man agerer efter en brand, 
for selv små fejltrin kan få betydning for størrelsen på den 
erstatning, som forsikringsselskabet efterfølgende udbe-
taler. Nedenfor finder I en række gode råd, der er værd at 
huske på i tiden efter en brand.

• Gør hvad du kan for, at skaden  på dit indbo ikke bliver 
større, end den allerede er.

• Kontakt hurtigst muligt dit for sikringsselskab. Hav dit 
policenummer parat, det er en stor hjælp. Aftal eventuelt 
besøg af taksator.

• Smid ikke beskadigede ting væk, før forsikringssel- 
skabets taksator har set det, eller din sag er afsluttet.

Normalt bliver erstatningen fastsat til det beløb, som 
det vil koste at udbedre skaden på dit indbo eller for at 
genkøbe en tilsvarende genstand.

• Kontakt dit forsikringsselskab, hvor du har din indbofor-
sikring. Måske skal de have en skadesanmeldelse - måske 
kan I klare det over telefonen. Det får du at vide, når du 
ringer.  

Nogle forsikringsselskaber giver mulighed for at anmelde 
skaden over internettet. 

Dokumentation er vigtigt
I nogle tilfælde er det nødvendigt, at en taksator fra dit 
forsikringsselskab undersøger, om der er tale om en dæk-
ningsberettiget skade, og hvordan skaden skal opgøres. 

Skadeafdelingen i dit forsikringsselskab kan også være nødt 
til at indhente yderligere oplysninger om skaden - det kan 
være dokumentation eller information, som har betydning 
for skadebehandlingen. 

Erstatningen for dit indbo bliver opgjort ud fra værdien af 
tilsvarende genstande på skadetidspunktet. 

Hvis dit indbo er under 1 eller 2 år gammelt, vil din erstat- 
ning typisk være genanskaffelsesprisen på tilsvarende nyt  
indbo på skadetidspunktet. Er dit indbo ældre vil erstat- 
ningen ske med fradrag for eksempelvis slid og ælde. 

Erstatningens størrelse 
For at få erstatning skal du kunne dokumentere eller 
sandsynliggøre, at du har haft det ødelagte indbo, og at  
alder og genanskaffelsespris er som beskrevet i den 
skadeanmeldelse, du har udfyldt til forsikringsselskabet.
 
Det kan gøres ved, at du sammen med anmeldelsen, 
indsender kvitteringer for købet, eventuelt sammen 
med fotos og en beskrivelse af indboet. Kan du ikke det,  
risikerer du, at forsikringsselskabet afviser kravet eller  
fastsætter erstatningen efter et skøn.

Kilde: Forsikring og Pension

Forsikringsbranchens råd
Når man står med et helt eller delvist nedbrændt hjem, er det vigtigt at vide, hvad man skal gøre i forhold 
til sit forsikringsselskab. I det følgende kan du læse mere om hvordan du skal forholde dig efter en brand.
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Når hjemmet skal genskabes
Det kan være svært - for ikke at sige umuligt - at huske, hvad man havde i skabe og skuffer, når forsikrings-
selskabet skal have en fuldstændig liste over familiens indbo. Tag jer god tid til at skrive listen, hvis I ikke nåede 
at lave den før branden.  

Hvis hjemmet er brændt ned, skal jeres forsikringssel- 
skab have en lang liste over alt, hvad I har ejet, før der kan  
udbetales en erstatning for de brændte ting.

Men desværre er det kun de færreste mennesker, der har 
fotograferet og dokumenteret alle deres ejendele – og har 
man ikke det, er det en næsten uoverskuelig og umulig op-
gave at få lavet en sådan liste. Og selv hvis man efterføl-
gende kan huske det meste, ja så mangler man dokumenta-
tionen til forsikringsselskabet – og det kan få økonomiske 
konsekvenser.  

Ingen kan huske det hele
For at få erstatning skal man nemlig kunne dokumentere 
eller sandsynliggøre, at man har haft det ødelagte indbo, 
og at alder og genanskaffelsespris er som beskrevet i den 
skadeanmeldelse, man udfylder til forsikringsselskabet. 
Kan man ikke det, risikerer man, at forsikringsselskabet 
afviser kravet eller fastsætter erstatningen efter et skøn.  

Det fortæller chefkonsulent i Forsikringsoplysningen, 
Christian Skødt, der derfor altid råder folk til at gen-
nemfotografere eller filme deres hjem, mens det er  
intakt, for på denne måde at kunne dokumentere over-
for forsikringsselskabet, hvad man havde i hjemmet før 
en eventuel brand eller indbrud. Og har man ikke lavet 
dette forarbejde, så står man overfor en stor opgave,  
siger han.

Den hårde vej
  “Ingen af os er i stand til at huske navnet på hver en cd, 
dvd, bog eller køkkenredskab, vi har i huset.  Vi kan ikke 

engang huske hvilke stykker tøj og sko, vi har. Derfor er 
det i den grad op ad bakke, hvis man skal rekonstruere sit 
hjem efter en brand,” siger han og forklarer, at der i så fald 
kun er én vej frem.

 “Så må man sætte sig ved bordet, lukke øjnene og 
gennemgå hvert enkelt værelse mentalt, mens man  
skriver ned. Man skal beskrive hvert møbel – med ind-
hold, hvert et skab og skuffe – med indhold og så videre. 
Man kan også med fordel kontakte venner og familie 
og høre, om de skulle have nogle billeder af ens 
hjem – det kan være med til at dokumentere ens krav 
overfor forsikringsselskabet. Men alt i alt er det en meget 
stor opgave,” siger han og påpeger, at netop kravene til 
dokumentation bliver svære at leve op til, hvis man ikke 
har gemt kvitteringer, billeder og lignende før branden. 

Økonomiske konsekvenser
  “Det er uden tvivl den hårde vej – og er ikke specielt 
sjovt. Men har man ikke en cd i en bankboks med billeder 
og så videre, så er der jo ikke andet at gøre,” siger han og 
påpeger, at det næsten altid får økonomiske konsekvenser 
at mangle dokumentation. 

  “De, der har billeder af deres ting, som har scannet kvit-
teringer ind og i det hele taget kan bevise, hvad de havde 
i hjemmet inden branden, vil altid få en bedre erstatning 
end dem, der ikke har gjort noget før det gik galt. Det 
vil nemlig ikke være muligt per hukommelse at kunne  
rekonstruere ens hjem 100 procent – ja måske ikke  
engang 80 procent,” konstaterer Christian Skødt.



Vær opmærksom...
At miste sit hus, sine personlige ejendele og nogle måske uerstattelige effekter er for mange mennesker 
noget, der kan give psykiske reaktioner. Vær derfor opmærksomme på hinanden i tiden efter en brand.

Efter en brand i hjemmet får mange mennesker efter- 
følgende en psykisk reaktion. Reaktionen behøver hverken 
være voldsom eller specielt belastende, men derfor er det 
stadig vigtigt, at man er opmærksom på den.

Det fortæller Keld Molin, der er privatpraktiserende 
psykolog og gennem årene har lavet flere undersøgelser 
om menneskers reaktioner efter en krisesituation som  
eksempelvis brand.

Mange forskellige reaktioner
  “Som voksne kan vi reagere på mange måder og på mange 
tidspunkter. De fleste af os vil, i tiden lige efter en brand, 
være praktiske og strukturerede. Vi vil prøve at få styr på 
forskellige ting, ordne det, der skal ordnes og så videre. 
Alt sammen meget praktisk og godt. Men bagefter kan 
reaktionerne så komme, og de kan vise sig på forskellig vis: 
Nogle kan lide af søvnmangel, manglende appetit og trække 
sig tilbage i sociale situationer.  Andre bliver mere pågående, 
aggressive eller får en kortere lunte. Men uanset hvad, så 
er det vigtigt, at vi får bearbejdet vores oplevelser, så vi kan 
komme videre – ellers giver det en forringet livskvalitet,” 
siger Keld Molin og pointerer, at det ikke koster ret meget 
at få psykologhjælp efter en brand i eget hjem. 

  “Nogle er dækket af deres forsikring, andre skal gennem 
egen læge. Hvis man bliver henvist af egen læge efter 
sygesikringsordningen betaler man selv 1/3 af honoraret, 
mens Sygesikringen/Regionen betaler 2/3.  Sker psykologbe-
handlingen ved et forsikringsselskabs mellemkomst, dækker 
de det hele. 

Men oftest er reaktioner efter en brand noget, der hurtigt 
kan afhjælpes og ikke kræver lang behandling,” siger han og 
understreger, at en psykisk reaktion også kan komme, hvis 
man oplever, at ens forsikringsselskab ikke vil dække hele 
skaden efter branden.

En uforstående forsikringsmand
  “Nogle har måske håndteret oplevelsen på en god måde, 
indtil de møder en uforstående forsikringsmand, der ikke 
vil anerkende deres økonomiske tab. Det kan opleves 
som et svigt, som nogle gange kan give det, vi kalder en 
sekundær traumatisering oven i tabet af hjemmet og en 
normal hverdag,” siger Keld Molin, der sammenligner det 
med de traumer, som en sygehusundersøgelse kan påføre 
et voldtægtsoffer efter en voldtægt.

  “Brandens negative følgehændelser kan være lige så vold-
somme som selve branden – derfor skal man være op-
mærksom på sig selv og hinanden i et pænt stykke tid. Og 
det er altid vigtigt, at man siger til og søger hjælp, hvis man 
kan mærke på sig selv eller sin partner, at det er ved at gå 
galt,” siger Keld Molin og tilføjer, at det er vigtigt at få talt 
ud om sine oplevelser – både med familie og venner.

Få hurtig hjælp
  “Jo mere vi får snakket om en ubehagelig oplevelse, desto 
lettere er det at komme hel ud på den anden side. Og man 
skal huske på, at psykiske reaktioner efter katastrofer ikke 
forsvinder af sig selv, hvis blot man ignorerer dem – det 
gør de desværre ikke. Og når vores erfaring samtidig viser, 
at man ofte får det betydeligt bedre efter kun tre eller fem 
samtaler med en psykolog, så gælder det bare om at få  
hurtigt hjælp, så man kan komme hurtigt videre,” siger han. 

“Hvis du har brug for yderligere 
hjælp, så kontakt din egen læge.

Det er din egen læge, der bedst kan 
hjælpe dig videre og henvise til

f.eks. psykologbehandling.”
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Som voksen kan det være svært at skulle forholde sig til, 
at ens hjem er brændt helt eller delvist ned. Og set med 
børneøjne kan det være endnu sværere.

Derfor er det ifølge Keld Molin, der er privatpraktiserende 
psykolog i Kolding, vigtigt, at man som forældre holder et 
vågent øje med børnene i tiden efter en brand.

  “Børn kan reagere meget forskelligt efter en brand. 
Nogle har det umiddelbart fint og får ingen problemer,  
men andre kan have det svært, fortæller Keld Molin, der 
blandt andet undersøgte børns reaktioner efter fyrværkeri- 
katastrofen i Seest ved Kolding.  Og børnenes måde at vise 
omverdenen, at de har det dårligt, er også meget forskellig, “  
fortæller han.

Børn reagerer forskelligt
  “Hos nogle børn kan man se en tydelig adfærdsændring. 
De kan blive mere indelukkede eller ængstelige.  Andre 
begynder måske at opføre sig, som da de var yngre og 
begynder måske at tisse i sengen. Atter andre bliver  
udadreagerende og voldsomme. Og oven i det kan der 
være forskel på, hvornår reaktionen kommer.

Hos nogle sker det med det samme, hos andre kom-
mer det mere langsomt. Men uanset hvad er det 
vigtigt, at man som voksen holder øje og griber ind, 
hvis man føler, at ens barn ændrer sig,” siger han. 
Ifølge Keld Molin forsvinder børns adfærdsændringer 
ikke af sig selv, og derfor er det vigtigt, at man som  
voksen reagerer, så snart man bemærker ændringerne. 

Fortæl det til skole og børnehave
  “Derfor anbefaler vi også, at man orienterer skolen, 
børnehaven og lignende om familiens situation. På den 
måde er der flere, der kan være med til at holde øje med 
barnet og gribe ind, inden tingene udvikler sig,” siger han. 

Keld Molin påpeger desuden, at det nogle gange kan være 
lettere for et barn at fortælle det til voksne udenfor  
familien, hvis de har det svært.

  “Børn vil nemlig gerne hjælpe og skåne deres forældre. 
Og hvis de kan se, at deres forældre har nok at se til med 
forsikringen, genopbygningen og så videre, så vil de ofte – i 
misforstået godhed – undgå at sige noget til mor og far. 
Derfor er det en stor fordel at have lærere og pædagoger, 
der også kan holde lidt ekstra øje med dem,” konstaterer 
han.

Børn kan reagere stærkt og længe på en brand, og især pigerne og de mindste børn er udsatte. Derfor skal 
man holde et vågent øje med sine børn, lyder anbefalingen.

Almindelige    krisereaktioner hos børn
•	 Angst
•	 Tristhed,	længsel	og	savn•	 Stærke	minder•	 Blander	fantasi	og	virkelighed•	 Søvnforstyrrelser,	mareridt,	angst	for	at	sove	alene

•	 Isolation
•	 Regression	(eks.	et	ellers	renligt	barn	begynder	at
	 tisse	i	sengen	igen)•	 Vrede	og	opmærksomhedskrævende	adfærd,	konflikter
•	 Skyld,	selvbebrejdelser	og	skam•	 Aflæser	de	voksne,	fornemmer	”uklarheder”•	 Indlæringsproblemer•	 Fysiske	gener,	hovedpine,	mavepine

Hold øje med børnene



Reaktionsmønstre efter en traumatisk oplevelse – som 
brand i hjemmet - kan variere meget afhængigt af, hvem 
man er. Det, der er vigtigt at påpege, er, at alle reaktioner 
er normale, og at der i den forbindelse ikke er nogle reak-
tioner, der er mere ”rigtige” end andre.

Mange – både børn og voksne - vil formentlig opleve, at de 
føler sig mere stresset og ukoncentreret i hverdagen. Flash-
backs hvor hændelsen genopleves, søvnløshed og hukom-
melsesproblemer er heller ikke ualmindelige reaktioner. 

Tal sammen 
Den første tid kan også være præget af humørsvingninger 
og følelsen af at gå rundt i en form for tåge eller ved siden 
af sig selv. Og specielt børn kan have et stort behov for at 
være i trygge rammer, da de ofte kan være blevet utrygge 
efter hændelsen. 

Andre reaktioner kan være at ellers renlige børn begynder 
at tisse i sengen igen i en periode, eller at de bliver meget 
indelukkede. 

Det er vigtigt, at man som forældre får talt med sine børn 
– og at man i snakken tager hensyn til det enkelte barns 
alder, så man sikrer sig, at de får svar, de forstår og kan for-
holde sig til. En teenager vil i langt højere grad kunne forstå 
logiske argumenter og forklaringer, mens en femårig måske 
har brug at sove hos mor og far i en periode.  

Generelt er det vigtigt for alle at få snakket ud om  
oplevelsen, ligesom det også er væsentligt at tale om, 
hvordan man har det i tiden efter. Spørg ind til hinandens 
tanker og følelser – og gerne igen og igen. Selvom 

man føler, at man har fortalt den samme historie om 
og om igen, så bliv endelig ved, så længe behovet er der.  

Får man snakket nok om, hvad der berører en, vil man  efter-
hånden opdage, at behovet for at tale om det  bliver mindre. 

Forskellige behov
I bearbejdelsesfasen bør sovepiller og diverse former for 
beroligende medicin helst undgås. Hvis ens læge alligevel 
mener, at det er gavnligt med medicin, er det vigtigt, at det 
kun tages i en begrænset periode. 

Oplever man imidlertid at de psykiske reaktioner bliver 
værre, eller de på anden vis resulterer i utryghed, er det 
vigtigt, at man konsulterer sin læge.  

Professionel hjælp
De psykiske reaktioner vil som udgangspunkt føles 
meget stærke, men intensiteten falder almindeligvis  
efterhånden, som tiden går. 

Det er ikke unormalt, at man på et tidspunkt får brug for at 
snakke med en psykolog eller en anden professionel inden 
for området. Det er dog sjældent, at en egentlig behandling 
er nødvendig. 

Mange har gennem deres arbejde eller via forsikrings-
ordninger mulighed for psykologsamtaler. Ellers kan man 
gennem sin læge blive henvist til en psykolog, der har  
overenskomst med sygesikringen.
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Mange reaktionsmåder
Når man har oplevet, at ens hjem er brændt ned, vil langt de fleste få en psykisk reaktion. Men hvordan 
man reagerer og i hvor lang tid, kan variere meget fra person til person.



Mange reaktionsmåder

Anmeld skaden til dit forsikringsselskab.

Husk at forhøre dig om den dækning, jeres forsikring har.

Få fat i en rådgiver

- og lad være med at skrive under på en skadesopgørelse, før du har gennemgået den med din rådgiver f.eks en advokat.

Giv din arbejdsgiver besked.

Giv børnenes institution/skole besked.

Få fat i/bestil de personlige papirer, der er gået til i branden:

Pas

Kørekort

Vielses-, fødsels- og dåbsattest 

Registreringsattest til bilen 

Sygesikringskort 

Forsikringspapirer

Bankpapirer, Dankort, Visakort, alm. hævekort

Eksamensbeviser

Find eller få lavet en liste over jeres indbo.
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