
Døden – et tabubelagt emne 
”Vores erfaring er, at mange synes, at 
døden er svær at tale om. Men de fleste 
mennesker, der bare én gang har oplevet 
dødsfald i nær familie, har også oplevet de 
mange uafklarede spørgsmål og ting, der 
skal tages stilling til i en svær tid.” udtaler 
Kasper Holst Wochner, en af stifterne bag 
Adjø. ”Skal afdøde kremeres eller begra-
ves? Hvilken kiste ville afdøde have – og 
hvilket tøj? Hvilke salmer skal synges? Hvil-
ke blomster? – og ikke mindst, hvad skal 
der ske efterfølgende?” 
 Alle som har været igennem det, er klar 
over, hvor meget nemmere det ville have 
været, hvis vedkommende i tide havde ta-
get stilling og sikret sig, at alle ønsker var 
skrevet ned.
 Adjø hjælper mennesker med at tage 
stilling til, hvad der skal ske, når vi ikke 
er her mere. Som digital platform både via 
web og ikke mindst som app, er det ligele-
des gjort væsentligt nemmere at opbevare 
disse informationer. Ligeledes en funktion 
som sikrer, at de nærmeste får adgang til 

den vigtige information, når det bliver rele-
vant.

Brugeren guides gennem 4 kategorier
Platformen tager brugeren igennem 4 ka-
tegorier med i alt 40-50 spørgsmål om-
kring den sidste vilje: MIT FARVEL, som 
handler om: ceremonien, blomster, sange 
og gravøl. MIT LIV, som handler om din 
bolig, finansielle forhold og kæledyr. MINE 
KÆRE, hvorfra du deler dine ønsker med 
dine pårørende og MIN ARV, hvor du kan 
tilføje arvestykker, samt få styr på din digi-
tale arv og hjælp til testamente.

Hvem arver – og hvordan kan jeg 
sikre at det sker korrekt?
Kategorien ”Min arv” har vist sig at være 
særlig populær. Her kan man notere nav-
nene på dem, som skal have særlige ar-
vestykker, tage et billede af arvestykket, 
samt notere en aftalt værdi. Dermed 
skabes klare linjer for de pårørende, og i 
mange tilfælde undgås ubehagelige skæn-
derier blandt de efterladte. ”Mange mener, 

at netop denne funktion jo kan dækkes af 
et testamente. Og det er helt korrekt.” si-
ger Kasper Holst Wochner. ”Men det er jo 
de færreste mennesker, der løbende op-
daterer sit testamente i forhold til særlige 
arvestykker. Her er det en god ide, at det 
er tilgængeligt, når lige netop den samtale 
finder sted.”
 Til at understøtte funktionen, er der for 
nylig lanceret en Arvetest, som giver kon-
krete svar på dine arveforhold. Du skal 
svare på få og konkrete spørgsmål, hvor-
efter du modtager information om dine ar-
veforhold, samt forklaring på, hvordan dine 
kære er stillet, når du ikke er her mere. 
Det er vigtig viden at have med sig, når 
man sammen med sin advokat skal have 
oprettet et testamente.

Tag stilling – nemt og tilgængeligt
Tilgængelighed er hele grundideen med 
Adjø. ”Mange skænderier og uvenskaber 
i familier kunne undgås, hvis blot der var 
klarhed omkring afdødes ønsker. Proble-
met har været, at der ikke er nogen let 
tilgængelig måde at nedfælde sine ønsker, 
samt sikre at de nærmeste bliver bekendt 
med dem. Hidtil har et hæfte med informa-
tion eller forskellige notater i skuffer og 
skabe været bedste mulighed.
 Med Adjø giver vi mulighed for at kunne 

notere disse ønsker, lige præcis når tan-
ken eller samtalen finder sted. Som app er 
Adjø altid tilgængelig lige ved hånden.
 Adjø behandler alle data fortroligt, og 
brugerens data deles ikke med nogen, ud-
over dem, som brugeren selv har valgt at 
informere via den indbyggede dele-funkti-
on. Sikkerhed og troværdighed er vigtige 
parametre for en platform som Adjø. 

Partnerskaber og nye funktioner
Siden lanceringen har Adjø indgået en ræk-
ke partnerskaber, hvor den fælles mission 
netop er at nedbryde tabuet om døden, og 
hjælpe efterladte med afklaring på svære 
spørgsmål i en svær tid. Udover Landsfor-
eningen Liv&Død, er Skovbegravelse.nu 
og Afdøde.dk også partnere. 
 Med den succesfulde lancering sidste 
år, kommer Adjøs brugere også til at få 
glæde af en række nye funktioner, idet 
der hele tiden udvikles på platformen i takt 
med at brugerundersøgelser og feedback 
giver inspiration til initiativtagerne bag.•

Den digitale og gratis platform Adjø har eksisteret siden som-
meren 2020. Med tusindvis af brugere har initiativtagerne ramt 
et behov, der er oplevet af alle mennesker, men som er svært 
at italesætte.

Digital platform hjælper dig med at 
tage stilling til det vigtigste i livet

ADJØ APP 
Du kan downloade Adjø på både App Store 

og Google Play, eller via www.adjo.dk, 
hvor du opretter en gratis brugerprofil.

- Helt ned til detaljerne om arv og arvestykker


