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metret, Efterlevende efter Selvmord - videns-
deling på tværs af alder - NEFOS, Selvmords-
adfærd og dødsfald blandt danske Veteraner 
– Forsvarets Personalestyrelse, Veteran-
centret, Skyld og skam hos efterlevende efter
selvmord og selvmordsforsøg - NEFOS, 
Vigtigheden af at begreberne skyld og skam 
bliver adskilt – Ung revers og endelig Vejen 
til National selvmordsforebyggelse - Dansk 
Forskningsinstitut for selvmordsforskning 
(DRISP).

Emnerne synes at være velvalgte, ikke 
mindst underbygget af de kommentarer der 
blev fremsat både under og ved afslutningen 
på dagen. Et andet godt tegn var, at de fl este 
deltagere ”holdt ud” hele den forholdsvis 
lange dag. Mange gav udtryk for at være fagligt 
stimuleret med viden de kunne tage med sig 
hjem og bruge i deres hverdag samtidig med, at 
oplægsholderne havde for-mået at gøre dagen 
spændende på trods af emnernes karakter.

Nogen sidder måske og ærgrer sig over, at de 
ikke fi k sig tilmeldt, men så der trøst at hente 
ved at få at vide, at der også næste år vil blive 
afholdt Verdensdag. 

For tiende år i træk afholdes verdensdagen
i Region Syddanmark. Og det sker på Odense
Rådhus den 10.09.2020.

September er den først måned af efteråret. 
Den kan være lys og venlig, men også med 
slud, rusk og regnvejr. Måske er september 
den måned, der bedst kan symbolisere, 
hvordan sorgprocessen, med dens normale 
voldsomme udsving, kan være, det første år 
efter et selvmord. Ligesom vejret i september 
er fuld af svingninger, er humøret og følel-
serne det også, når det psykiske uvejr ram-
mer efter oplevelsen af selvmord i ens 
familie.  Men uvejret og de kaotiske tanker er 
som vejret, heller ikke en permanent tilstand. 

Verdensdagen 
for selvmordsforebyggelse

NEFOS har i samarbejde med Center for 
Selvmordforebyggelse i Region Syddanmark, 
Center for Mental Sundhed og Center for 
Selvmordsforskning afholdt den årlige Ver-
densdag for selvmordsforebyggelse i Odense.

Temaet i år var: sammen om selvmordsfore-
byggelse. Som tidligere år har der været åben-
lys interesse for at deltage denne dag. Delta-
gerantallet i år oversteg hundrede deltagere.
Der var til dagen indkaldt oplægsholdere,
som dækkede stor viden indenfor selvmords-
forebyggelse i Danmark, som den tegner sig 
netop nu. 

Emnerne for dagen var: Undersøgelse af Un-
ges Selvskadende Adfærd – Ungdomsbaro-
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NEFOS har i projektperioden ansat Mette 
Andersen som projektleder og ældrerådgiver. 
Mette har bred erfaring indenfor ældre-
området i kommunalt regi, hvor hun har 
arbejdet de sidste godt 16 år. 

Generationsnetværk

Generationsnetværket – for 4. gang er der
afholdt en weekend, hvor børn, unge, voksne 
og ældre, med deres forskellige tab, har væ-
ret samlet. Også denne gang foregik det i 
Lunderskov ved Kolding.  I næste nyheds-
brev vil vi fortælle om deltagernes erfaringer.

Boganbefaling til fagpersoner

Bogen ’Giv sorgen ord, sorgkultur i forandring’ 
er relevant læsning for mennesker, som ger-
ne vil vide mere om, hvad der sker i os, når 
vi oplever at miste på den ene eller anden 
måde. De forskellige kapitler indeholder bl.a. 
tematikker som sorg efter selvmord, generelle 
efterladte problematikker ift. til omverdenen 
samt mere teoretiske betragtninger. Den er 
overskuelig i sin opbygning og giver en bred 
indføring i begrebet sorg. 

Bogen er generelt skrevet i et akademisk 
sprog, dog med enkelte undtagelser. Den kan 
særligt anbefales til fagpersoner, som ønsker 
viden omkring sorg, og som arbejder med 
mennesker i sorg enten efter selvmord eller 
andet. 

Nyt projekt med 
særligt fokus på ældre efterladte 
NEFOS har fået bevilget støtte til et nyt to-årigt 
projekt i samarbejde med Odense Kommune, 
Team Forebyggende Hjemmebesøg, der vil 
have særligt fokus på ældre efterladtes behov. 

Ældre, der har mistet en nærtstående enten 
ægtefælle, barn eller barnebarn til selvmord. 
I kommunerne tilbydes forebyggende hjem-
mebesøg til ældre. Det er derfor oplagt, at 
NEFOS samarbejder med de kommunale 
forebyggelsesafdelinger om at komme i kon-
takt med de ældre og derigennem være med 
til at hjælpe ældre selvmordsramte til en 
bedre trivsel.

Indsatsen vil være rådgivning og støtte-
samtaler med det formål at forebygge 
ensomhed, mistrivsel og selvmord hos ældre. 
Vi ved fra forskning, at der er et stigende be-
hov blandt ældre. Derfor er der søgt om til-
skud til, at NEFOS kan undervise forebyg-
gelseskonsulenterne og hjemmeplejen i 
Odense kommune, så de får en skærpet op-
mærksomhed på, om de ældre som mistrives 
kan skyldes selvmordshandlinger i familien. 
Således vil et bredt udsnit af kommunalt 
personale blive opkvalifi ceret med viden om 
selvmord og fl ere ældre få tilbud om hjælp 
hos NEFOS.

Når projektet slutter, er det vores håb, at 
erfaringerne kan implementeres i fl ere 
danske kommuner.

Mange ældre er gangbesværede eller har 
svært ved at transportere sig til NEFOS’ 
lokaler. Det er derfor valgt, som en del af 
projektet, at tilbyde støttesamtalerne i de 
ældres eget hjem.
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Den nye bestyrelse i NEFOS

har konstitueret sig!

Se næste side
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Næste møde i bestyrelsen er 
d. 10. oktober 2019 kl. 18.00 – 21.00, 
og vi ser frem til et frugtbart samarbejde.

Ekstraordinær generalforsamling
afholdes: 
den 16. november 2019 kl. 10.00-13.00 
i Ejlskovsgade 13.1. Odense.

Eneste punkt: Vedtægtsændringer

(Fortsat)

Den nye bestyrelse 
i NEFOS har konstitueret sig

28. august 2019 holdt den nyvalgte besty-
relse i NEFOS 1. konstituerende møde. Den 
nye bestyrelse i NEFOS ser således ud: 
 
Formand  Jenny Havn
Næstformand  Jane Jakobsen
Kasserer  Mette Andersen 
Referent   Vibeke Toftegaard
Bestyrelsesmedlem        Lotte Holmen
Bestyrelsesmedlem Jan Foss
Bestyrelsesmedlem Jan-Henrik Winsløv
Bestyrelsesmedlem Ove Nøræt
Suppleant   Vibeke Gangelhoff  
   Thomsen
 

Ansvarlig for dette nyhedsbrev: 

Medarbejderne i NEFOS
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