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ÆBLER
lyser rødt ...
Æbler lyser rødt på træernes grene
høsten går ind.
Går gennem skoven ganske alene,
stille i sind
Gyldner farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik,
går og nynner en sensommervise
fjert fra byens larmende traﬁk
August måned er som altid en travl måned
i NEFOS. Vi har været færre på arbejde grundet ferien, og mange af efterårets opgaver
planlægges nu.
I dette nyhedsbrev vil vi ikke fortælle om
vores økonomiske situation, i stedet giver
vi det fulde overblik herom i næste nyhedsbrev. Men vi kan løfte sløret for at vores økonomi i dag ser langt bedre ud end for 3
måneder siden. Din og andres hjælp har
gjort underværker. I dette nyhedsbrev vil du
blandt andet kunne læse om NEFOS’ tilbud,
Bestyrelsens arbejde, Selvmordsdagen d.
10. september, hvor NEFOS deltager, og
nyeste forskning på området.

NEFOS’ samtalegrupper
for efterlevende efter selvmord
Har du oplevet, at et familiemedlem eller en
nær ven har begået selvmord, kan du hos
NEFOS deltage i et gruppesamtaleforløb sammen med andre, som har oplevet selvmord
i deres netværk. Det er NEFOS´ erfaring, at
disse forløb i særlig grad formår at hjælpe
og støtte deltagerne i bestræbelsen på at ﬁnde
tilbage til en mere afklaret hverdag, hvor sorgen
over det tabte bliver til at bære. Vi anbefaler,
at der går mindst 5 mdr. efter selvmordshændelsen, før du begynder i en samtalegruppe. Før
gruppen starter, inviteres du til en forsamtale
for at forventningsafstemme og udrede dine
behov.
På www.nefos.dk under samtalegrupper kan
du ﬁnde de grupper, der begynder i september
måned.
Jylland: Her vil der være opstart af grupper i
Aalborg, Aarhus, Kolding, Esbjerg og Aabenraa.
Fyn: Her vil der være opstart af grupper i Odense og en gruppe for partnertab i Svendborg.
Sjælland: Her vil der som noget nyt være opstart af en gruppe for søskendetab i Næstved,
to grupper i København og muligvis en gruppe
i Roskilde.
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Verdensdagen for selvmordsforebyggelse d. 10. september
Traditionen tro er NEFOS med til at markere
Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse den
10. september. Den internationale verdensdag er en årligt tilbagevendende begivenhed,
som afholdes på initiativ af International Association for Suicide Prevention (IASP) i samarbejde med World Health Organization (WHO).
NEFOS er med til at afholde et fagligt arrangement i Odense på selve verdensdagen d. 10.
september 2021, men vil, sammen med andre samarbejdspartnere, dedikere hele september måned på at skabe opmærksomhed
omkring selvmordsforebyggelse. Der kommer
således til at være ﬂere arrangementer i løbet
af måneden, som du kan danne dig et overblik
over nedenfor.

Sundhed og Center for Selvmordsforskning
et fagligt arrangement på Odense Rådhus.
På dagen vil borgmester Peter Rahbæk Juel
holde åbningstale for en dag med selvmordsforebyggelse i centrum.
TID: 08:45 - 15:15
STED: Odense Rådhus, Festsalen - Flakhaven
2, Odense C
TILMELDING: arrangementet er gratis
men kræver tilmelding via følgende link:
https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.
aspx?id=82136
Fredag d. 10. september 2021: Kirkelige
arrangementer i Aalborg og København
Kirkeligt arrangement i Budolfi Kirke i
Aalborg
TID: 16:30
STED: Budolﬁ Kirke, Algade 40, Aalborg

Onsdag d. 8. september:
Foredrag om selvmord og sorg
v. Mai Bakmand
I samarbejde med Bedre Psykiatri Odense inviterer NEFOS til foredrag med Mai Bakmand,
som har mistet både sin far og sin ene søn
til selvmord. Hendes foredrag handler om
hendes personlige oplevelser, og om hvordan
man bedst kan møde en sørgende efter selvmord.
TID: 19:00 - 20:30
STED: OUH, Auditoriet, Psykiatrisk afdeling J.B Winsløwsvej 18, indgang 220A
TILMELDING: arrangementet er gratis men
kræver tilmelding via følgende link: https://
bedrepsykiatriodense.nemtilmeld.dk/16/

Kirkeligt arrangement i Sankt Johannes
Kirke i København
TID: 20:00
STED: Sankt Johannes Kirke, Blegdamsvej 1,
København N

Fredag d. 10. september 2021:
Fagligt arrangement
om selvmordsforebyggelse

Søndag d. 19. september 2021:
Kirkeligt arrangement i Dronninglund
TID: 14:00
STED: Sognegården i Dronninglund,
Rævdalsvej 5, 9330 Dronninglund

NEFOS afholder i samarbejde med Center
for Selvmordsforebyggelse, Center for Mental

Lørdag d. 11. september 2021:
Musikgudstjeneste i Vetterslev Kirke i
Ringsted
TID: 15:00
STED: Vetterslev Kirke, Vetterslev Bygade 27,
4100 Ringsted
Søndag d. 12. september 2021:
Kirkeligt arrangement i Hans Tausens
Kirke i Odense
TID: 16:00
STED: Hans Tausens Kirke, Rugårdsvej 62,
Odense C

Søndag d. 26. september 2021:
Sange der tænder lys i mørket - Fortællekoncert med Me and Maria
Bedre Psykiatri Odense inviterer til koncert
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med duoen Me and Maria på Musikhuset
Dexter i Odense. Me and Maria består af de
to musikere Maria Anna Rosenberg (vokal/
keyboard) og Johannes Pehrson (basguitar/
vokal), som under koncerten vil dele ud af
deres erfaringer med psykiatrien – både som
musikere og som pårørende. Maria mistede
sin psykisk syge mor til selvmord i 2011 efter
8 måneders indlæggelse, og har siden haft et
ønske om at bringe mere kreativitet ind i psykiatrien. I duoen med Johannes Pehrson har
hun således spillet en lang række koncerter
på både lukkede og åbne psykiatriske afdelinger, samt for pårørende og tidligere indlagte.
TID: 19:30-21:00 (dørene åbner kl. 18:30)
STED: Musikhuset Dexter, Vindegade 65,
Odense C
TILMELDING: Hvis man ikke er medlem af
Bedre Psykiatri Odense, koster en billet 75 kr.
og kan købes via følgende link: https://bedrepsykiatriodense.nemtilmeld.dk/21/

Forskning på området
“High suicide rates during psychiatric inpatient stay and shortly after discharge” af Trine
Madsen, Annette Erlangsen, Carsten Hjorthøj
og Merete Nordentoft
Artiklen er et studie baseret på registerdata
om 6.292.932 mennesker over 15 år - bosat
i Danmark fra 1995-2016. Ud af dem har i alt
379.736 været indlagt på et psykiatrisk hospital. 178.703 (5,73%) mænd og 201.033
(6,33%) kvinder. Af artiklen fremgår det at
6.174 af de 15.075 mennesker der døde i perioden havde været indlagt på en psykiatrisk
afdeling. Blandt mænd var selvmordsraten inden for den første uge af indlæggelse 3.409
per 100.000 personer. Tallet for selvmord
begået af mænd inden for den første uge efter
deres udskrivelse var 3.148 per 100.000
personer. De tilsvarende tal for kvinder var
1.267 og 1.631. Generelt var de estimerede
selvmordsrater højest for patienter med affektive eller angst- og stressrelaterede lidelser.

Raten af selvmord under indlæggelse faldt årligt med 2,5% indtil 2009. Derefter steg tallet
7,5% om året
Raten af selvmord efter udskrivelse faldt støt
over de år man lavede studiet. Studiets fund
indikerer, at 6% af selvmord blandt mænd, og
13% af selvmord blandt kvinder hænger sammen med den første uge af enten indlæggelse
eller udskrivelse fra et psykiatrisk hospital. I
artiklen konkluderes det, at perioden omkring
en psykiatrisk indlæggelse er forbundet med
ekstremt høje selvmordsrater på trods af den
faldende selvmordsrate post-indlæggelsen.

Økonomisk støtte til NEFOS
Vi har fundet en vinder af den ﬁne skulptur og
vedkommende har fået besked.
Vejledning til indbetaling af støttebeløb
(min. 200 kr.)
Bankindbetaling på konto 9570 11807305
I beskedfeltet skrives: Telefonnr. efterfulgt af
“Støtte”. Hvis der er plads, skrives også navn,
adresse og mailadresse.
MobilePay på nummer 511 214
I beskedfeltet skrives: Telefonnr. efterfulgt af
“Støtte”, ”Navn”. Hvis der overføres penge fra
et erhvervsnummer, skrives telefonnr. i kommentarfeltet.
Vejledning til indbetaling
af medlemskontingent
Bankindbetaling på konto 9570 11807305
I beskedfeltet skrives: Telefonnr. efterfulgt
af “Medlem”. Hvis der er plads, skrives også
navn, adresse og mailadresse.
MobilePay på 511 214
I beskedfeltet skrives: Telefonnr. efterfulgt af
“Medlem”, ”Navn”. Hvis der overføres penge
fra et erhvervsnummer, skrives telefonnr. i
kommentarfeltet.
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NEFOS’ bestyrelsesarbejde
Tirsdag d. 17. august
afholdtes bestyrelsesmøde i NEFOS.
Søndag den 5. september afholder NEFOS’
bestyrelse et heldagsmøde, hvor visionerne
for NEFOS skal drøftes og der skal lægges en
strategi for deres arbejde de næste 2-3 år. Der
vil blive meldt mere ud herom efter mødets

afholdelse, ligesom der vil komme en samlet
præsentation af alle de nye ansigter i NEFOS i
kommende nyhedsbrev.
:
tte nyhedsbrev
Ansvarlig for de scher.
Elene Flei
v. 2021.
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