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Netværket for selvmordsramte, Nefos

Foråret er over os, og i NEFOS ved vi 
godt at mange af os får det bedre, når 
varmen og solen kommer. Vi ved også 
at mennesker i sorg og krise også kan 
glædes over foråret, sommervarmen og 
lyset. Mennesker, der lider af depres-
sion oplever sjældent dette løft i stem-
ningslejet. Et smil til alle vi møder på 
vores vej kan betyde en forskel for den 
enkelte. 
 

•••

Skal vi mødes?

I NEFOS sætter vi stor pris på vores gode      
samarbejde med kommunerne, psykiatrien, 
fagpersoner og frivillige. Vi stiller os gerne til 
rådighed med vores faglighed, og lytter lige så 
gerne til jer. 
Har vi ikke et samarbejde på nuværende tids-
punkt, vil vi gerne invitere os selv på besøg 
hos jer for at etablere kontakten fremover. 
Skriv gerne til kontakt@nefos.dk og fortæl 
os, i hvilke region I holder til. Vi ringer dig op og 
fi nder ud af hvor og hvornår vi kan mødes. Du 
kan også ringe direkte til os i vores telefontid 
mellem kl.  09.00-13.00 fra mandag til tors-
dag på tlf. nr. 63121226. 

•••

 

I Netværket for Selvmordsramte har vi længe 
ønsket at kunne tilbyde vores medlemmer 2-3 
årlige arrangementer, der ønsker at følge med 
i udviklingen indenfor viden om og støtte til 
selvmordsramte.
Arrangementerne tager med skiftende oplægs-
holdere fat i det, der rører sig på vores område 
- fra nyeste viden, projekter og forskning, der 
kan have interesse for såvel nærtstående som 
fagpersoner. 
Vi har indledningsvis inviteret Preben Kok, for-
fatter og tidligere sygehuspræst på Vejle Syge-
hus til at holde oplæg:

Tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 16.30-19.00. 

Adresse: Phønix 
Odense Kommunes Uddannelsescenter
Schacksgade 39, Odense C. 
Lokale 315, 3. sal. 
Arrangementet er gratis.
Der bliver serveret en sandwich og en vand. 
Tilmelding: mail til kursus@nefos.dk 
senest den 24. maj.

Preben Kok vil med afsæt i bogen ’Skæld ud 
på Gud’ give mennesker i krise muligheden for 
at dele ansvaret og sorgen med Gud, når livet 
gør ondt og meningen mangler og inddrage 
betragtninger fra sin nyeste bog ‘Slip livet løs’, 
som har en historisk begyndelse for “Skæld ud 
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på Gud”. Derudover vil han komme med bud 
på, hvordan hans bøger kan være brugbare 
i samtaler med mennesker, der har oplevet 
døden på nært hold.
Der vil være god mulighed for at stille spørgs-
mål til Preben Kok.
Ses vi?

•••

Ny persondataforordning

Som projektorganisation, der ofte indgår i 
samarbejde omkring forskning, har NEFOS i 
forvejen været underlagt de statslige regler 
for dataadministration, der skal sikre at den 
enkelte brugers data ikke er tilgængelige for 
uvedkommende. Vi har haft 2 fra NEFOS, fag-
lig leder Elene Fleischer og Lisa Elmose-Øster-
lund på kursus omkring den nye EU person-
dataforordning, der træder i kraft d. 25. maj 
2018. Vi vil sikre os, at vi fortsat overholder 
lovgivningen på området. 
Vi vender tilbage for nærmere beskrivelse i 
næste nyhedsbrev.

•••

Generalforsamling i NEFOS

NEFOS afholdt Generalforsamling d. 10. april 
2018. Formandens beretning og regnskab 
blev godkendt. Ved valg til bestyrelsen blev 
Jane Jakobsen genvalgt for 2 år og Thomas 
Voss nyvalgt for 2 år. På suppleantposten blev 
de 3 nyopstillede kandidater valgt for 1 år: 
Anita Susanne Hansen, Thomas Holm 
og Asmus Larsen. 
Bestyrelsen konstituerede sig d. 24. april 
2018. Posterne blev fordelt sådan: 
Jane Jakobsen som formand, Thomas Voss 
som næstformand og Knud Kristensen. 
Suppleanterne er inviteret til at deltage i alle 
bestyrelsesmøderne. 

•••

Aktivitet på landsplan

NEFOS har i dag afdelinger i 4 regioner (Re-
gion Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland og 

Hovedstaden) og et af de temaer, der blev un-
derstreget i formandens beretning var et øn-
ske om at arbejde for en bedre kontakt til alle 
vores medarbejdere. 
Opsummeret for alle 4 regioner har NEFOS 
gennem de seneste 3 år haft samtaler med 
borgere i 82 ud af landets 98 kommuner. Det 
bringer os frem til et af beretningens øvrige 
temaer:
Rådgivere søges
Flere frivillige rådgivere søges nationalt! Vi har 
hårdt brug for frivillige rådgivere og adminis-
trativt personale. Kontakt os gerne for en ind-
ledende samtale om vilkår og opgaver, hvor vi 
kan forventningsafstemme. Som ny rådgiver 
får du kompetent oplæring, hvor du følger en 
erfaren rådgiver indtil du og vi vurderer, at du 
er klar og kan godkendes. Alle rådgivere mod-
tager kontinuerligt eller efter behov profes-
sionel supervision af faglig leder og/eller ek-
stern supervisor.  Alle medarbejdere tilbydes 
løbende relevant undervisning. 

•••

Hjemmesiden: 

Vi arbejder lige nu med enkelte justeringer på 
hjemmesiden. Så hvis du har bemærket visse 
ændringer, er det helt rigtigt☺.

•••

Til kalenderen. 
Nærmere orientering følger:
Verdensdagen for selvmordsforebyggelse 
2018 markeres i Odense:
Søndag d. 9. september kl. 16.00 afvikles det 
kirkelige arrangement i Hans Tausens Kirke, 
Rugaardsvej, Odense. Program medsendes i 
august måned (alle er velkomne).
Mandag d. 10. september afholdes for fag-
personer en faglige konference i Festsalen på 
Odense Rådhus (tilmelding nødvendigt).

Ansvarlig for dette nyhedsbrev: 

 Elene Fleischer og Jane Jakobsen.
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