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Den gyldne
høst-tid...
Sommeren er ved at gå over i høst – nu skal
æbler, pærer, og hindbær høstes. Og kartoflerne graves op, mens de endnu kan pilles
uden besvær. Det er fortsat lunhed i luften
også om aftenen.
Dette nyhedsbrev er opdelt i temaerne:
1. pårørende til personer,
der forsøger selvmord.
2. efterlevende efter selvmord
3. behov for viden især for fagpersoner
4. opfordringer fra NEFOS

Selvmordsforsøg
Vi mangler nogle forældre, som ønsker at gøre
en forskel og som kan afsætte tid til at mødes
med andre forældre og projektansvarlige
for at udvikle en hjemmeside med fokus på
hjælp til pårørende.
Måske er du far og pårørende og ønsker at
hjælpe andre pårørende med at få den rette
hjælp? Eller er du far eller mor til en søn
eller datter, der taler om eller har forsøgt
selvmord? Og vil du hjælpe fagpersoner til at
blive bedre til at give den rette hjælp til andre
forældre til selvmordstruede børn? Så hører
vi meget gerne fra dig.
Er du blevet nysgerrig og har lyst til at høre
mere eller ønsker du at deltage i arbejdet, så
skriv til os på mail: kontakt@nefos.dk

Samtalegrupper for pårørende
At være forældre til en selvmordstruet søn
eller datter er svært og tungt. Der er ofte mange spørgsmål, der vanskeligt kan besvares.
Har du lyst til at få støtte og mødes med
andre, der også er forældre, så skriv til
samtalegrupper@nefos.dk og tilmeld dig
gruppen nr. 1921. Gruppen mødes første
gang den 19. september kl. 19.00.
At være partner, eller en tidligere partner til
en selvmordstruet person er en udfordring,
for hvordan skal man støtte og hjælpe, og
hvad skal evt. børn have at vide, mens man
også skal klare at tage omsorg for sig selv,
for ikke at knække sammen? Har du lyst til
at få støtte og mødes med andre, så skriv
til samtalegrupper@nefos.dk og tilmeld dig
gruppen i Kolding på nr.1920 og gruppe nr.
1922, hvis du ønsker at deltage i Odense. Det
fremgår af hjemmesiden hvornår grupperne
starter.
OBS: Har du ikke tidligere haft kontakt med
NEFOS, så inviterer vi dig ind til en for-samtale,
hvor gensidige forventninger udredes.

Selvmord - Samtalegrupper
for efterlevende
Flere steder i landet er der basis for grupper
– hvilket du kan læse mere om på vores
hjemmeside www.nefos.dk
Du kan stille spørgsmål og tilmelde dig via
samtalegrupper@nefos.dk
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Der skal være mindst 5 deltagere, for at
grupperne oprettes – og vi vil gerne have
en forsamtale med dig, såfremt du ikke
tidligere har været i kontakt med NEFOS.
Ring eventuelt til kontoret 6312 1226 for
yderligere oplysninger.

Generationsnetværket
for børn, unge, voksne og ældre

Den 21. og 22. september mødes vi igen i et
netværk, bestående af børn, unge, forældre,
ældre og frivillige i alle aldre. Denne gang
er 4. gang, og der er fortsat ledige pladser.
Det er gratis at deltage og er du medlem
ydes der refusion for transportudgifterne.
Vi mødes i et stort sommerhus i nærheden
af Kolding, hvor vi minder om, at der ikke er
mulighed for enkeltværelser. Gå eventuelt
ind på www.nefos.dk under børnefamilier og
se omtalen af et af de tidligere gennemførte
generationsnetværk.

I selvmordets kølvand
- Hjælp til at bære det ubærlige
I selvmordets kølvand. Hjælp til at bære
det ubærlige af Elene Fleischer og Liselotte
Hornemann Kragh. Forlag Eksistensen.
Bogen er en lavpraktisk håndbog, der kan
være hjælpsom i den kaotiske virkelig som
opstår når selvmord sker.
Vil man som nabo, bekendt, ven eller faglig
person gerne være nærværende og hjælpsom, kan man i mødet med den efterlevende,
uanset om selvmordet skete i går eller for

ﬂere år siden, stille følgende spørgsmål:
’Hvordan er det at være dig lige nu?’ Spørger
man sådan, har man signaleret til sin
samtalepartner, at man psykisk og fysisk er
parat til at være autentisk og nærværende.
Stil ikke det spørgsmål i Brugsen eller i det
offentlige rum. Tag ansvar for, at den gode
og nærværende samtale har velfungerende
rammer. I det offentlige rum skal der være
en bænk tilstede eller en væltet sten at
sidde på. På banegården et roligt hjørne,
hvor tårer kan løbe, uden at det føles forkert.
Som spørgende er det ens ansvar ikke at øve
overgreb på det sorgramte menneske. Man
skal også forvente – uden at opfatte det som
en afvisning – følgende svar: ”Tak det går, og
jeg har ikke lyst til at tale om dette lige nu.”
Som en af de efterlevende siger det: Det må
ikke blive normalt at tage sit liv, men vi, som
er efterladte, har brug for at kunne tale om
det som et ”normalt” emne.
Bogen kan købes hos boghandlerne – du kan
også købe den hos NEFOS, men da skal du
påregne at betale porto. Bogen koster 248,De to rådgivere i NEFOS satte sig det mål at
skrive en letforståelig og praktisk håndbog.
Bogen med ovennævnte titel er målrettet
efterlevende og det netværk, som er rundt
om personen som har mistet som følge af
selvmord.
Bogen er omtalt på hjemmesiden og kan også
købes dér: www.nefos.dk/formidling
under fanen: Bøger til salg.

Bagerst i bogen
side 159 ff. ﬁndes
faktuelle
oplysninger og
henvisninger i
forbindelse med
et dødsfald.
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Sociale fællesskaber for efterladte
Landsforeningen for efterladte har i efteråret
2019 rigtig mange gåture og cafeaftner. Her
er der rig lejlighed til at mødes med andre der
også har mistet. Du ﬁnder let datoerne ved at
se på www.efterladte.dk/aktiviteter

Lidt af hvert til dig
som vil være klogere
Verdens selvmordsforebyggelsesdag - Hvert år
den 10. september markeres verdensdagen
for selvmordsforebyggelse. Også i år sker der
en del rundt omkring i Danmark. Overskriften
for dette års markeringer er ”Sammen om
Selvmordsforebyggelse”. Du kan under
www.nefos.dk EVENTS ﬁnde de ﬁre kirkelige
arrangementer samt de to fagdage, der ﬁnder
sted i Odense og København.

Norge end indvandrere fra vestlige land (Puzo
et al., 2017). Selvmord blandt indvandrere
havde også en stærkere association med
socioøkonomisk status end blandt etniske
nordmænd (Puzo et al., 2018). Anden
forskning har vist, at indvandrere kan have
særskilte risikofaktorer for selvmord som
sprogbarrierer, bekymring for familie langt
borte, mangel på information om samfundet,
det sociale og sundhedsmæssige system, tab
af status og tab af sociale netværk.
Til gengæld har indvandrere oftere børn,
hvilket kan være en stærk motivation for ikke
at tage sit eget liv. I tillæg har indvandrere
ofte et mindre forbrug af alkohol og andre
rusmidler som er velkendte stærke risikofaktorer for selvmord i norden.
Læs hele artiklen på norsk – klik ind her:
www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/
nssf/kunnskapsressurser/Tidsskriftetsuicidologi/

Migration
Det norske tidsskrift Suicidologi har i deres
seneste udgivelse bl.a. fokus på Migration.
Forekomsten af selvmord er i Danmark,
Norge og Sverige nogenlunde stabil. Med 9,
10 og 11 selvmord pr 100. 000 indbyggere
pr år. I Finland er forekomsten næsten det
dobbelte og Grønland har den højeste rate
i hele verdenen med ca. 83 selvmord per
100.000.
Selvmordstallene både i Danmark og Norge
har vært relativt stabile med 500–600
registrerede selvmord pr år. Et nyligt publiceret studie fra befolkningsregistret i Norge
viser, at første- og anden generations
indvandrere i Norge, har en lavere risiko for
selvmord end etnisk norske nordmænd.
Imidlertid var risikoen for personer med
blandet norsk- og indvandrerbaggrund betydelig højere end hos etnisk norske.
Indvandrere fra Østeuropa, Asien og Afrika
begik selvmord efter færre år med ophold i

EFOS
Synes du, at N arbejde?
kke
gør et godt sty
Medlemsbidrag
Vi har over 500 personer, der årligt kontakter
os og får hjælp – alligevel kan vi ikke nå op
på 300 betalende medlemmer – så hvad gør
vi forkert?
Det er for os uforståeligt, at mange mennesker synes, vi gør et godt stykke arbejde,
men alligevel kan vi ikke samle medlemmer
nok? Er vi for påtrængende eller måske ikke
anmassende nok? Er det fordi, at vi ikke
reagerer når du kontakter os? Er det fordi, at
det er for svært at blive medlem hos NEFOS,
eller er det bare fordi vi ikke er tydelige nok
omkring, hvad medlemskontingent betyder
for os?
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Vi skal have 300 betalende medlemmer for
at kunne ansøge told og skat om skattefradrag for gaver og bidrag.
Dét du får med et medlemskab hos Nefos,
er glæden ved at støtte en organisation, der
hjælper mennesker i en svær og sårbar
situation - og det vigtigste af alt er, at NEFOS
ikke mister sit eksistensgrundlag.
I visse tilfælde gives der invitationer til oplæg
og arrangementer samt transportrefusion ved
netværksmøderne. Du har desuden mulighed
for, som medlem, at modtage nyhedsbreve og
information vedr. samtalegrupper, etc.
Vi takker for, at du netop nu går ind på
www.nefos.dk/om-nefos/bliv-medlem og
tilmelder dig og din familie hos NEFOS.

Frivillige
Vi har i foråret annonceret efter frivillige via
Facebook. Tak til alle jer, der har søgt og været
til samtale hos os.
Vi mangler fortsat især rådgivere i Region
Nordjylland og Region Sjælland – skynd dig
at send os en ansøgning.

:
tte nyhedsbrev
Ansvarlig for de r, Faglig leder

Elene Fleische
r 2019.
kommer oktobe
Nyhedsbrev 6

4
Bestyrelsen: kontakt@nefos.dk
Se mere på www.nefos.dk

Netværket for selvmordsramte, Nefos
4

