
NEFOS
Ejlskovsgade 13,1. sal tv., 5000 Odense C

Telefon +45 6312 1226

Bliv MEDLEM af NEFOS
Alle der er interesserede 

i forebyggelse af selvmord 
kan blive medlem af NEFOS. 

Se den aktuelle sats på hjemmesiden.
 

 Som medlem er du med til at støtte NEFOS’ 
arbejde og kan på generalforsamlingen opstilles 

eller stemme til bestyrelsen. Du får tilsendt 
nyhedsbrev over mail minimum 

4 gange årligt.

 

Bliv FRIVILLIG i NEFOS
Søger du personlig og faglig udvikling? 

Ønsker du meningsfyldt arbejde? Ønsker du 
at yde en indsats i selvmordsforebyggende arbejde? 

NEFOS har brug for dig og andre frivillige. 
Du får mulighed for bl.a. at deltage i relevante 

kurser og møder i kollegiale netværk.
Medarbejdere med brugerkontakt får 

desuden vejledning og supervision. 

NEFOS er støttet af:
Kommunerne: Århus, Aabenraa, København 
og Odense Kommune, Socialministeriet, Tryg 
Fonden, JL Fonden; Susi & Robinsohns Fond, 

Otto E. og Sigrid Andersens Fond, Fynske 
Frimureres Fond, Familien Hede Nielsens Fond, 

Rosalie Petersens Fond m.fl.

Netværket for selvmordsramte, www.nefos.dk

NEFOS - samarbejde 
NEFOS lægger vægt på tværfagligt samarbejde. 
Vi har kontakt til en lang række institutioner, 
kommuner, præster og andre personer med viden 
om selvmord og selvmordsforebyggelse. 
Centrene for selvmordsforebyggelse i landets 
regioner er også vigtige samarbejdspartnere. På 
vores hjemmeside finder du links til relevante 
samarbejdspartnere. 

NEFOS - tilbyder også 
Vidensformidling og erfaringsudveksling til 
professionelle i bl.a. regioner og kommuner. 

Netværket for selvmordsramte, www.nefos.dk

Det er naturligvis ikke gratis at drive en professionel 
frivillig organisation som NEFOS. Derfor vil vi ofte 
bede institutioner og organisationer om at bidrage 
til dækning af udgifterne for bestilte ydelser – bl.a. 
transportudgifter. 

Til dig som er 
ramt af andres 

selvmordshandlinger

Kontortid: 
mandag-torsdag kl. 9-13N
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- støtte til efterladte efter selvmord
- støtte til pårørende, der oplever  
    selvmordsforsøg blandt deres nære 
-  støtte, når nære pårørende truer  
   med selvmord
- øget oplysning om selvmords- 
 forebyggelse 
-  rådgivning er gratis 

www.nefos.dk

- hvad vi          
arbejder for

NEFOS tilbud
 
Reaktioner
Hvordan den enkelte reagerer og bearbejder 
sin krise og sorg er forskelligt. Oplevelsen af bl.a. 
sorg, smerte, vrede, fortvivlelse, skyld, skam, 
ensomhed og lettelse er almindelige og helt 
normale reaktioner. 

Nogle har behov for professionel hjælp, andre 
har brug for et frivilligt netværk - og alle har brug 
for omsorg og støtte. Uanset alder, køn og etnisk 
baggrund kan du få støtte og rådgivning hos 
NEFOS (vi har dog ikke mulighed for at afholde 
udgifter til evt. tolk). !NEFOS er et netværk for mennesker, der er ramt 
af andres selvmordshandlinger - enten som 
efterladte efter selvmord, eller som pårørende 
og nærtstående til personer, der har forsøgt 
selvmord eller truer med selvmord.
 

Til dig som er 
selvmordsramt

NEFOS består af en række ressourcepersoner med 
professionel viden om selvmord og forebyggelse.  
Arbejdet i NEFOS udføres hovedsageligt af frivillige.

Individuel samtale
Efter den første kontakt aftaler vi et videre forløb, hvis 
du er interesseret. Som hovedregel tilbyder vi 5 indivi-
duelle samtaler.
Samtalerne kan enten foregå ved personligt møde, eller 
– hvis du foretrækker det – telefonisk.  

Gruppesamtale 
Vi ved af erfaring, at det kan være godt at deltage i en 
gruppe med andre i samme situation. Derfor tilbyder 
NEFOS, at du kan være med i professionelt ledede grupper. 
Der er forskel på, om du har mistet på grund af selvmord, 
eller om et nært familiemedlem truer med, eller taler 
om, selvmord. Derfor bliver grupperne sammensat, så du 
møder andre i samme situation som dig selv.

Familiebesøg til børnefamilier
Bor du i Region Syddanmark eller i Region Midtjylland, 
og er der mindreårige børn i den selvmordsramte 
familie, tilbyder vi familiebesøg i hjemmet

Hjemmebesøg til ældre
Er du dårligt gående, pensionist eller ældre, og bor du 
i Region Syddanmark eller i Region Midtjylland, har vi 
mulighed for at besøge dig i dit eget hjem - og vi kommer 
gerne 5-10 gange.

Kontakt
Du kan altid komme i kontakt med os på 
mail: kontakt@nefos.dk eller 
telefon: 6312 1226. 
Alle henvendelser besvares indenfor 3 hverdage. 


