
Vigtigt 
at huske det
grundlæggende!
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Netværket for selvmordsramte, Nefos

Som faglig leder vil jeg dele nogle af mine 
tanker med jer. Jeg tænker bare højt. 
 
Gennem et år har Covid-19 og dermed Co-
rona-restriktioner hærget både i Danmark 
og i hele verden. En af de mentale følger af 
pandemien er en massiv ensomhed. Vores 
medfølelse er hos jer, der har mistet under 
pandemien.
  
Vi ved at især jer, der har mistet som følge 
af en selvmordshandling, kan være ekstremt 
mentalt påvirket under pandemiens for- 
bandelser. Det er svært at miste en kær per- 
son, der er død for egen hånd, og ikke 
kunne give ham/hende den begravelse eller  
bisættelse, man ønsker. 

Det er svært at skulle informere familie og 
venner om dødsfaldet, når man ikke må 
mødes. Det er svært og synes ligegyldigt 
med Corona-restriktionerne, når det man 
mest af alt har brug for et knus i den svære 
situation. Det synes ligegyldig, om man 
oveni tabet også skal miste sit liv til covid-19. 
 
Der er ikke noget godt at sige, hverken om 
det at opleve at et familiemedlem eller en 
god ven ”dør for egen hånd” eller om 
pandemien. Det de to ting har til fælles, er 
den massive ensomhed, der både er 
eksistentiel, emotionel og social. For alle 
de mange, der står som efterlevende efter 
selvmord lægger pandemiens ensomhed 
sig som et tungt vattæppe oven på en, der 

i forvejen er tynget af sorgens kappe – der 
bedst kan sammenlignes med en våd og 
derfor massiv tung uldfrakke. 

 
Både selvmord og pandemi er katastrofer. 
Begge dele viser os med stor tydelighed, 
hvor lidt kontrol vi som menneske har i vore 
liv. Når vi står midt i orkanens øje, er det 
svært at se noget som helst godt ved det 
ukontrollerbare og meningsløse.

Magter vi at træde et skridt tilbage og ud 
af orkanens øje, ved vi godt, at vi kan lære 
noget af katastrofer og meningsløse hæn-
delser. 

Vi fornemmer og bliver, måske netop når 
tilværelsen pludselig bliver vendt på hove- 
det, bevidste om noget helt grundlæggende i 
vores tilværelse. Det står skarpt og pludselig 
tydeligere. Vores blik bliver skærpet, og vi 
bliver klar over, hvad der er vigtigt og min-
dre vigtigt både for mig som person, for 
menneskeheden og for samfundet som 
helhed. 
 
Vi, der alene oplever pandemien, får ligesom 
de efterlevende efter pludselige dødsfald, 
muligheden for at genopdage, noget som vi 
har glemt eller fortrængt.
  
Det, der er vigtigt at huske. Det grundlæg-
gende, der udspringer af den eksistentielle 
ensomhed. Hvordan er jeg menneske og 
hvilke værdier er for mig vigtige?     
   

Bestyrelsen: kontakt@nefos.dk 
Se mere på www.nefos.dk  
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Dette kunstværk kan du vinde

Susan beskriver sit kunstværk således:  
Det er en Messenger-figur med blåt glas.
Messengers kommer med beskeder:
Hende her har symbolet ‘Ankh’ på sit ene 
ben, et gammelt egyptisk symbol for ’Liv og 
Lys’ - bragt til os af den egyptiske gudinde 
Isis. På det andet ben har hun ordet ‘Heal’
Figuren er cirka 35 cm. høj inkl. malet stålfod 
og blå glasplade / massiv bronze / UNIKA.

Du har en vinderchance, hvis du betaler  
200 kr. - inden 30. maj 2021. 
Indbetal til NEFOS enten ved bankoverførsel 
eller via MobilePay  
 
I beskedfeltet skriver du: dit telefon nummer 
+ Støtte (Skulptur)  Bank: 9570 11807305 
MobilPay: 511214
Dit telefonnummer er nødvendigt, såfremt du 
ønsker fradrag på selvangivelsen – og skal vi 
indberette din støtte til Skattevæsnet vil det 
være nødvendigt, at vi får dit cpr nr.     

Vinderen af det smukke kunstværk udtræk-
kes i juni – og vinderen får direkte besked.
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Praktikanter fra Odense Universitet

Mit navn er Miriam og jeg er én af de to nyop-
startede psykolog-praktikanter hos NEFOS. 
Mit praktikforløb kommer til at løbe over 10 
måneder, så jeg får masser af tid til at lære 
NEFOS bedre at kende og sætte mig ind i rol-
len som rådgiver i løbet af de næste måneder.
Jeg valgte at søge min praktik hos NEFOS, fordi 
jeg synes, at det giver mening. Som psykologs-
tuderende får jeg primært viden om den syge, 
men nærmest ingen information om dem 
rundt om den syge. Det undrer mig, at vi har 
bygget et system op, hvor man kan få hjælp 
og støtte, hvis man selv er syg, men sidder 
man som pårørende, kan man i mange tilfæl-
de ende med at skulle kigge langt efter den 

samme hjælp. Deres smerte bliver tilsidesat 
og glemt, og det kan få alvorlige konsekven-
ser, både for den syge, som i mange tilfælde 
har brug for et stabilt bagland for at klare sig 
gennem krisen, men også for familien, ven-
nerne eller kollegerne hvis sorg og frustration 
kommer i anden række, og måske ender med 
at gå ubehandlet hen.

Mit håb for mit arbejde som rådgiver er, at jeg 
for det første kan give noget til andre men-
nesker - en hånd, et øre, at være nogen, der 
lytter og anerkender. Jeg er klar over, hvor 
vigtigt frivilligt arbejde er, og at det netop ofte 
er dém, som bruger deres fritid på at hjælpe 

Lodtrækning
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andre mennesker, der gør den største forskel. 
Det vil jeg gerne være en del af. For det andet 
håber jeg at lære en masse - både om hvordan 
man indgår som psykolog på en arbejdsplads, 
men også om, hvordan man håndterer så 
svær en gruppe som efterladte og pårørende 
til selvmordshandlinger. Jeg er stor tilhænger 
af, at der er en grænse for, hvor meget viden 
man kan få gennem bøgerne, før man ram-
mer et loft, og man bliver nødt til at prøve det 
på egen krop. Så jeg håber, at mit forløb hos 
NEFOS, kan hjælpe mig igennem loftet, og jeg 
kan få lov til at lære ved at sidde med et rigtigt 
menneske over for mig. 
Jeg ser meget frem til at komme rigtigt i gang 
med min oplæring, så snart Corona-restrik-
tionerne tillader det, og jeg glæder mig til at 
blive en del af fællesskabet hos NEFOS gen-
nem det næste lille års tid.

Vigtig viden fås via Podcast

Mitt navn er Hanna (er normand- som I kan 
se af min skrift) og jeg har i vinter begynt 
som praktikant i NEFOS. Til daglig studerer 
jeg psykologi ved SDU. På grunn av corona-
restriksjonene har jeg tilbragt den første tiden 
min i NEFOS på hjemmekontor, noe som har 
gitt meg tid til å lytte til noen interessante 
podcaster som jeg gjerne vil anbefale og dele; 
Politiken og Life after suicide.

Politiken:
https://politiken.dk/podcast/dulyttertilpolitik-
en/art8064255/Marianne-og-Tommys-datter-
har-fors%C3%B8gt-at-tage-sit-eget-liv-over-20-
gange

Politken har laget en podcastepisode hvor de 
snakker med Marianne og Tommy, som er fore-
ldrene til Julie som var selvmordstruet i mange 
år. Julie har hatt mer enn 20 selvmordsforsøk, 
og podcasten har fokus på smerten rundt det 
å være pårørende og ikke få tilbudt hjelp i tide. 
Marianne og Tommy forteller at de var sterke 
da deres datter forsøkte å ta sitt eget liv som 
17-åring, men at de nå føler seg ødelagte.
Foreldrene til Julie forteller at det går 6 måne-
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der før en lege spør om de selv får noe hjelp. 
Frem til da hadde ingen tilbudt dem hjelp, el-
ler vist dem vei. Marianne forteller at hun selv 
hadde prøvd å bestille psykologhjelp, men at 
det var lange ventelister, og at det var van-
skelig å finne psykolog selv når hun hadde 
så mye å tenke på. Til slutt fikk de hjelp til 
å finne en psykolog, men da var de allerede 
langt ute i krisen. Som Tommy beskriver det 
kan man ikke som forelder “sjekke ut” eller ta 
en pause, de vil hele tiden være der. Det er 
en stor belastning som har fått konsekvenser 
for deres helbred. Marianne forteller at hun 
knakk sammen da hun fikk en telefon om at 
Julie var flyttet til lukket avdeling. Hun fikk da 
en angstdiagnose og ble sykemeldt i 4 måned-
er. Tommy gikk fremdeles på arbeidet, men 
forteller at det var vanskelig å samle tankene, 
og at han tenkte mye på den store sorgen som 
ville komme om Julie skulle lykkes i å ta sitt 
eget liv.

Historien til Marianne og Tommy viser hvor 
vanskelig det kan være å være pårørende til 
en psykisk syk person. I dag forteller de deres 
historie fordi de synes de fikk hjelpen for sent. 
De har begge problemer med konsentrasjon, 
hukommelse og søvn, og de opplever frem-
deles at kroppen er i permanent alarmbered-
skap. De følte seg sterke da Julie ble innlagt, 
men nå føler de seg ødelagte. Deres håp 
med å dele historien sin er å sette fokus på 
pårørende. Det skal forhandles om dette i en 
ny 10-års plan for psykiatrien. Det koster sam-
funnet mye å la de pårørende bli syke selv. De 
pårørende er også så viktig for den sykes triv-
sel. Vi har bruk for at de pårørende kan stå 
på egne ben, også fordi de er en viktig hjelp i 
psykiatrien. Julie har det bra nå, det er over et 
halvt år siden hun sist var innlagt. Hun fortel-
ler at foreldrene har betydd alt.

Life after suicide:
https://podcasts.apple.com/us/podcast 
/life-after-suicide/id1460022071  

Dr. Jennifer Ashton, som er programleder i pod- 
casten “Life after suicide”, mistet sin mann 
til selvmord. Hun har også utgitt en bok med 
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Seth Kirshner, som mistet sin bror til selvmord. 
De snakker om hvordan religion kan være en 
støtte, og hvordan spirituelle ledere kan hjelpe 
andre å navigere deres egen vei til aksept. 
Den nest siste episoden handler om å finne re-
siliens, og hvordan vonde opplevelser kan føre 
til personlig vekst, og hvordan man kan bruke 
sin stemme til å påvirke samfunnet positivt. 
Siste episode omhandler viktigheten av å op-
pleve mening i livet. Her forteller hennes gjest 
Vic Strecher om hvordan blant annet mindful-
ness har spilt en viktig rolle i hans liv etter at 
hans datter døde av sykdom. 
 
I alt handler podcasten om vanskelige følelser, 
men også om at livet kan bli bedre igjen, selv 
om det tar tid. Den handler om å leve videre 
med sorgen, og Ashton viser dette gjennom å 
dele sin historie, og ikke minst de mange his-
toriene hennes gjester har å fortelle.

Samtalegrupper

Vi ved, at I ligesom vi, ser frem til at kunne 
mødes igen i et fysisk rum. Det er svært at 
opleve sig som en gruppe, når man ikke mødes 
eller er afhængig af, at kunne mødes virtuelt. 

Følg med på www.nefos.dk/Samtalegrupper 
2021. Hjemmesiden bliver kontinuerligt opda-
teret – og her vil det fremgå, hvilke grupper 
det er muligt at tilmelde sig. Er der ikke åb-
net for tilmelding – kan du alligevel skrive til 
samtalegrupper@nefos.dk, og du kan komme 
på listen over interesserede. Du kan forvente 
at få svar fra Miriam inden for en uges tid.      

Husk at forny  
dit medlemsskab af NEFOS

Du kan blive personligt medlem af NEFOS.
Kontingentet er: 100 kr. pr. år for studerende
og pensionister, 200 kr. pr. år for øvrige enkelt-
personer og 300 kr. pr. år for familier. 
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samme navn. Hun har med en ny gjest i hver 
episode, og sammen snakker Ashton og 
hennes gjester om mange forskjellige tema-
tikker knyttet til selvmord, mental helse og 
livet etter at en slik krise har inntruffet. 

I den første episoden snakker Ashton og 
hennes gjest Melissa Rivers, som har mis-
tet sin far til selvmord, om stigmatisering og 
sinne. I den neste episoden er Jennifer Ash-
tons datter med i studio, og sammen snakker 
de om hvilken rolle familie og omgangskrets 
har spilt i deres sorgprosess. Deres familiep-
sykolog er også med i studio, og snakker om 
hvordan man som profesjonell rådgiver eller 
terapaut kan hjelpe. 
I episode 3 er Talinda Bennington gjest. 
Hun mistet sin mann til selvmord. Sammen 
snakker de om hvor viktig det er å endre 
hvordan man snakker om mental helse både i 
samfunnet og med de som står oss nære. Ta-
lindas mann Chester Bennington var vokalist i 
Linkin Park, så hans selvmord skapte mange 
overskrifter rundt omkring i verden. Talina for-
teller at hun har valgt å bruke denne tragedien 
til å spre kunnskap om mentale helseproble-
mer, og engasjerer seg i frivillig arbeid mot å 
øke kunnskap om mental helse. 
I episode 4 har Ashton besøk av James Long-
man som har mistet både sin far og bestefar 
til selvmord. Han har også selv hatt proble-
mer med depresjon i 20-årene, og sammen 
snakker de om arvelighet i mental helse, og 
om hvorfor det å ha familiemedlemmer som 
har tatt sitt eget liv kan være en risikofaktor 
for at man selv også ser det som en mulig 
mestringsstrategi når livet blir vanskelig. De 
tar opp temaer som skyld og skam, schizofreni 
og depresjon. 
Episode 5 tar for seg hvordan selvmord blir 
fremstilt i media, hvor hun har med seg ska-
peren av TV-serien A Million Little Things, DJ 
Nash. Han snakker om ansvaret han som 
manusforfatter føler på for å vise et autentisk 
portrett av sorg i serien, som er basert på per-
sonlige erfaringer fra serieskaperne. 
Episode 6 handler om religion og tro etter selv-
mord. Her intervjuer hun en rabbiner, David-
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For mindre virksomheder, institutioner, orga-
nisationer og lign. koster det 500 kr. pr. år 
at være medlem og for større virksomheder 
koster det 1000 kr. pr. år.
Medlemskontingentet kan indsættes på 
denne konto: 
Bankkonto hos Danske Bank 
Reg.nr. 9570, Konto: 11807305  
Beskedfeltet: Dit telefonnr. + medlem  + evt. 
navn/organisationens navn og e-mailadresse. 

Medlemskontingentet kan indbetales 
via MobilePay
MobilePay-nr.: 511214 
I Beskedfeltet: Dit telefonnr. + medlem 
+ evt.navn og  mailadrs

Repetition i forhold til jeres gavmilde indbe-
talinger – som vi er afhængige af og glade 
for at få.
Jeg repeterer lige: I forhold til støttebeløb skriv-
er du det samme i beskedfeltet både i bank og 
MobilePay, som når du indbetaler dit medlem-
skontingent, men erstatter efter dit telefon-
nummer ordet ”Medlem” med ordet ”Støtte”. 

Er det forvirrende, beklager vi. Men revisor for-
langer, at vi adskiller indkomne beløb. De skal 
bogføres adskilt. 
Vores allestedsnærværende Lisbeth bliver 
rigtig glad, hvis I hjælper hende med at få ad-
skilt – kommer I til at gøre det forkert  – så send 
en sms med forklaring til:
Lisbeth på kontortelefon 51 93 05 73 
eller en mail til okonomi@nefos.dk 

 

NEFOS’ generalforsamling

NEFOS indkalder til generalforsamling tirs-
dag d. 20. april 2021 kl. 18-19.30 og efter-
følgende bestyrelsesmøde kl. 19.30-21. 
På hjemmesiden
www.nefos.dk/om-nefos/bestyrelsen 
er dagsordenen for mødet blevet  annonceret. 
Generalforsamlingen vil foregå både ved fy-
sisk fremmøde og virtuelt via Teams – derfor 
kræver det tilmelding. Den virtuelle deltagelse 
giver dig mulighed for både at være deltager 
og for at opstille til bestyrelsen, uanset hvor i 
landet du bor. 
Husk også at du indtil d. 6. april kan komme 
med forslag til bestyrelsen. Dine forslag skal 
lige som din tilmelding indsendes via mail til 
kontor@nefos.dk   

Eventuelt

Som afsender af dette nyhedsbrev vil jeg 
slutte med at tænke højt: 

Kære alle jer, der læser nyhedsbrevet fra NE-
FOS – vi vil gerne have jeres input. 
Så hvis du har tanker eller ideer i forhold til 
det arbejde vi gør i NEFOS, eller har gode ideer 
til hvorledes NEFOS kan professionalisere sig 
yderligere – så skriv til os. 
Vi forholder os bevidst til alle mails, og besva- 
rer disse inden for højst 1 uge. 
Skriv til kontakt@nefos.dk 
God påske, når I når der til.

Ansvarlig for dette nyhedsbrev: 

Elene Fleischer.

Næste Nyhedsbrev kommer i maj 2021.


