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Netværket for selvmordsramte, Nefos

Oktober er næsten altid en efterårsmåned 
med rusk, regn og få solskinsdage. Det er 
den måned, hvor de varme trøjer fi ndes 
frem, aftnerne er mørke og lange og vi ofte 
tænder stearinlys. Siden sidste nyhedsbrev 
har vi fået en økonomisk lussing, – så oktober 
er på fl ere måder en tung arbejdsmåned i 
NEFOS-administration. Et dejligt lyspunkt 
er dog at to af rådgiverne blevet tildelt en 
pris og med den fulgte fl otte blomster og 
hyldestord.

Først det overraskende 
og meget positive

Den fornemme Papageno pris 2020 går til 
de to ildsjæle Elene Fleischer og Liselotte 
Horneman Krag for bogen ”I selvmordets 
kølvand – Hjælp til at bære det ubærlige”. 
 
Prisen uddeles i forbindelse med en na-
tional netværksdag d. 3. november 2020. 

De to ildsjæle er velkendte i NEFOS. Elene 
Fleischer (Ph.d.) er stifter og faglig leder af 
NEFOS og Liselotte Horneman Kragh er pro-
fessionel rådgiver i NEFOS, cand.theol., under-
viser, skribent mm. 

Fra pressemeddelelsen:
”Bogen ”I selvmordets kølvand – Hjælp til at 
bære det ubærlige” er en håndbog i at hånd-
tere, søge hjælp og være samtalepartner til 
mennesker, der har mistet ved selvmord. Vi 
mener, at selvmordet omtales på en sober, 
respektfuld og informativ måde. I Landsfore-

ningen er vi meget glade for bogen. Vi bruger 
den både i forhold til egen sorg, og når vi tal-
er med andre der har mistet ved selvmord. 
Vi fi nder det vigtigt at udbrede kendskabet 
til bogen blandt de, som er efterladte efter 
selvmord, men også til lægfolk og fagfolk.

Bogen favner bredt og belyser ganske fi nt pro-
blematikken samt øger forståelsen for efter-
ladtes situation. Særligt kapitlerne, som be-
skriver den efterladtes kamp for at mestre
sit fremtidige liv, er givende læsning. 

Siderne med hurtigbokse fungerer som en 
glimrende opsummering og er desuden me-
get praktisk som opslagsreference. Alt i alt en
bog, som varmt kan anbefales.

Bogen udkom i foråret 2019 
på Forlaget Eksistensen.”

Som formand for bestyrelsen i NEFOS kan det 
ikke varme mere at 2 ildsjæle fra NEFOS har 
fået denne anerkendelse og at det er ”Lands-
foreningen for efterladte efter selvmord”, der 
har indstillet dem. 

Alt går op i en højere enhed og støtter det vi-
dere arbejde med at støtte efterladte efter 
selvmord. 

Jenny Havn
Formand for bestyrelsen i NEFOS

Se mere på: www.nefos.dk eller på
https://selvmordsforskning.dk

Bestyrelsen: kontakt@nefos.dk 
Se mere på www.nefos.dk  
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Fra os til jer

Liselotte Horneman Kragh takkede på sin 
facebookside alle jer, der hver især har ydet 
jeres til at vi kunne skrive bogen sammen med 
jer. Jeg kan ikke sige det nær så godt.
   
Tak for alle medlevende og dejlige kommen-
tarer i anledning af Papageno-prisen til bogen 
’I selvmordets kølvand’ - tak at I lever med og 
tager interesse i et emne, der er så vigtigt for 
vores fælles liv med hinanden: At vi må få blik 
for, at ingen - ingen - nogensinde skal falde 
ud af det menneskelige fællesskab, uanset at
de har lidt det mest forfærdende tab af et 
menneske til selvmord. Jeg er meget rørt og 
taknemmelig for, at Landsforeningen for efter-
ladte efter selvmord indstillede bogen til pris-
en, for det betyder, at de mennesker, der ved 
allermest om at skulle gå skridtene i livet efter 
et tab til selvmord, kan bruge bogen.
 Og det er KÆMPE stort. TAK!

‘Hvis du går gennem helvede, så bliv 
ved med at gå, - der er lys forude …’

Og måden hvorpå man kan fi nde frem til lyset, 
kan være at dele sin sorg og bekymring med 
os, der har valgt, at være rådgivere i Nefos.

Selv har jeg været rådgiver i ca et år og det har 
været en af de mest betydningsfulde roller, jeg 
har haft i mit liv. Tænk, at jeg kan være bid-
ragende til, at et andet menneske kan fi nde 
vejen gennem mørke og svære tider, blot 
fordi jeg rækker hånden ud, lægger øre til, er 
nærværende og deler ud af min viden og erfar-
ing. Det er jeg reelt meget ydmyg overfor.

Jeg oplever, at de mennesker som jeg møder 
i Nefos, udviser utrolig stor tillid til mig. De 
møder op til vores aftaler med en åbenhed, 
som naturligvis udspringer af behovet for at 
dele sin sorg og blive mødt med forståelse, 
men også af en taknemlighed for, at vi vælger 
at bruge vores tid sammen med dem, selv om 
vi ikke får løn for det. Vi gør det fordi vi ønsker 
at være der for lige netop dem.

At vi arbejder frivilligt, betyder dog ikke at vi 
ikke får løn for det vi gør.
Lønnen består naturligvis i, at kunne gøre en 
betydningsfuld forskel for et andet menneske 
men den består lige så meget i, at være en del 
af et meget betydningsfuldt fællesskab, hvor 
du bliver klædt på til opgaven og støttet op i 
alle de sammenhænge, hvor du giver udtryk 
for at have et behov. Udover at modtage under-
visning i teori og faglig viden, har du løbende 
adgang til gruppesupervision af en extern fag-
person. Det er en meget vigtig side af rådgiver-
rollen, - at du hele tiden opkvalifi ceres og at 
du kan være sikker på aldrig at stå alene med 
svære opgaver.

Vi bliver alle oplært gennem sidemandso-
plæring og ikke ladt alene til samtaler, før 
vores faglige leder Elene, er sikker på at vi kan 
repræsentere det som Nefos står for. Hun er 
altid til at komme i kontakt med, hvis vi akut 
oplever, at der er noget ved en samtale, som 
har gjort os usikre eller vi er bekymrede for, 
om vi skal handle videre på en oplevelse vi 
har haft. Den sikkerhed, som det giver, er af 
meget stor betydning for hele tiden at kunne 
agere professionelt og i et trygt set up. 
      
Jeg er meget taknemmelig for at være blevet 
erklæret egnet til at være professionel rådgiv-
er i en organisation, der med sit tydelige værd-
isæt og seriøsitet, lever op til den opgave, den 
har sat sig for at løse.

Charlotte L. Madsen
Rådgiver i Nefos.
Hovedafdelingen i Odense 

Det afl yste

Verdensdagen for selvmordsforebyggelse 
2020.

Den planlagte konference 2020 med del-
tagelse af politikere og fagfolk, blev med kort 
varsel afl yst. Den skulle have fundet sted den 
10. september på Odense Rådhus. I Køben-
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havn var arrangementet allerede blevet afl yst 
før sommerferien. 

Det gennemførte

I Ålborg havde teamet for selvmordsforebyg-
gelse også planlagt en vidensdelingskonferen-
ce. Den blev afviklet og udbyttet for deltager-
ne, der mødtes i det fysiske rum, var stort.

De kirkelige markeringer i Region Nordjylland, 
Region Hovedstaden og Region Syddanmark 
blev alle afholdt og især arrangementet i Kø-
benhavn var en succes med knap 100 del-
tagere. 
Vi ser frem til at skulle planlægge næste års
Verdensdag den 10. september 2021. 

Der er blevet produceret nogle små fi lm, der 
kan ses på www.selvmordsforskning.dk 

 
Det positive; alt det, der kom i gang

De fl este samtalegrupper er kommet i gang. I 
dette efterår gennemføres 9 samtalegrupper 
i 3 af de 5 regioner. Nye grupper vil blive an-
nonceret i midten af januar 2021.

Dét, der er undervejs

Virtuel temadag fi nder sted tirsdag den 
27.oktober 2020. Skriv til Lisbeth Hybholt 
for at modtage et program og for tilmelding.
lihy@regionsjaelland.dk                                                                

Temaet er: Hvordan kan mennesker over 60 
år, der har mistet til selvmord, få den støtte 
de har behov for?

Temadagens baggrund
Forskere, professionelle der møder de efter-
ladte og efterladte efter selvmord har mødtes
for at undersøge dette tema.                                                                                                               
Projektet er støttet af VELUX FONDEN og har 
en varighed på ca. 3 år.
                                                                                                                       
Vi startede med at danne en styregruppe, der 
bestod af ovennævnte personer. 
Det første møde bestod af en brainstorm, hvor 
de efterladte fortalte deres historier og hvor 
de professionelle redegjorde nærmere for 
formålet med projektet.

Vi skulle lige lære hinanden at kende og lære 
at forstår hinandens ”sprog” og tilgang til pro-
jektet. Men vi fandt ret hurtigt fælles ”fodslaw” 
og arbejdede rigtig godt sammen om at fi nde 
ud af, hvordan vi skulle gribe dette projekt an. 
Vi var enige om, at vi skulle ud i hele landet 
og interviewe efterladte efter selvmord, for at 
fi nde ud af, hvad behovet for hjælp egentlig 
er. Vi afholdt et weekendseminar, hvor os 
der skulle ud på denne opgave sammen med 
vores projektleder, fi k  undervisning. Herefter 
gik der en tid med disse interview, som alle 
blev optaget på bånd, - selvfølgelig med ac-
cept fra de efterlevende. Disse bånd blev se-
nere anonymiseret og behandlet således, at vi 
nu har et grundlag at arbejde videre på.

Under processen blev der dannet en refe-
rencegruppe bestående af bl.a. psykologer, 
sygeplejersker, læger, politifolk, præster m.v., 
der skulle bidrage med input til vores projek-
tet. Styregruppen og referencegruppen fandt 
senere frem til, at der skulle dannes 3 arbejds-
grupper, der skulle udvikles nogle produkter, 
- disse skal kunne anvendes af professionelle, 
der kommer i kontakt med efterladte efter 
selvmord. Det resulterede i 3 små kortfi lm. En 
pjece, som de professionelle, der i første om-
gang kommer i kontakt med de efterladte, kan 
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måtte desværre afl yses p.g.a. corona. Efterføl-
gende blev der arrangeret en konference den 
27. Oktober 2020, men  p.g.a. corona, bliver 
denne konference alene afholdt virtuelt med 
deltagelse af forskellige oplægs-holdere.   
                                                       
Det er dog stadig vores store forhåbning, at 
rigtig mange, der allerede havde tilmeldt sig 
konferencen, vil følge den virtuelt. Det er også 
vores store ønske, at hele det udfærdigede 
materiale kommer ud og bliver brugt rigtig 
mange steder, så langt fl ere efterladende fre-
mover får den støtte, der virkelig er behov for.                                                                                                               
Materialet kan selvfølgelig bruges til efterladte 
over 60 år, men er også velegnet i alle mulige 
andre sammenhænge.

Jeg og min mand kan fra vores side oplyse, at 
det har været utrolig spændende, at få lov at 
deltage i dette projekt. Det har været meget 
lærerigt og men også meget arbejdskræv-
ende. Det har været en helende proces for 
os, at være sammen i denne gruppe, som alle 
forstår, hvad det vil sige, at være efterlevende 
efter selvmord.

Vibeke Toftegaard
Efterlevende og bestyrelsesmedlem i Nefos

Det tunge:
NEFOS’ økonomi er under pres!

NEFOS er en frivillig forening, hvis eksistens 
afhænger af kommunale bevillinger, fonde, 
donationer, medlemskontingenter mv.

Det gør os meget sårbare – især ved årets af-
slutning, hvor regnskabet skal gøres op, retter 
vi vores fulde opmærksomhed mod de svar vi 
afventer på de mange ansøgninger vi har ude 
hos kommuner, fonde mv.

I år har vi været særligt udfordret pga. et af-
slag fra Socialstyrelsens Ansøgningspulje til 
frivilligt socialt arbejde (PUF). NEFOS har fået 
støtte herfra i årevis – så vi blev meget over-
raskede og bekymrede over afslaget. Det be-
tyder øget aktivitet og overarbejde med at ud-
forme nye ansøgninger hos både bestyrelse, 
administration og faglig leder,  i vores søgen 
efter indtægter til NEFOS. Vi afventer svar på 
de mange anstrengelser i december 2020.                                                                                                                                
Alle bidrag tæller og vi sender hermed en stor 
opfordring til alle med tilknytning til NEFOS, 
om at viderebringe gode ideer til indtægter 
og til i det små, at være aktive i forhold til at 
skaffe fl ere medlemmer til NEFOS. Jo fl ere 
medlemmer vi har, des stærkere står vores ar-
gumenter for at søge støtte. Alle bække små 
tæller.

Mange hilsner fra 
Jørn Toftegaard, kasserer i bestyrelsen og 
Jenny Havn, formand i bestyrelsen 
for Landsorganisationen NEFOS

Vi skal videre

På vore aftalekort står det: Det er gratis at få
hjælp i NEFOS, men ikke gratis at drive en 
forening som NEFOS. Støtte kan ydes via Mo-
bilePay 511214 eller ved at indbetale et en-
gangsbeløb på 9570 11807305. I Skrivefeltet 
kan du skrive ”Støtte”.

Ansvarlig for dette nyhedsbrev: 

Elene Fleischer.

Næste Nyhedsbrev kommer i december.
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