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Udvikling
og
stabilitet
”Nu falmer skoven trindt om land” sådan
synger vi i efteråret. November måned med
gule og røde blade, der i rusk og regn falder
på jorden, fortæller os at vinteren er nær.

ning og støtte fra NEFOS, er stigende. Samtidig er organisationens nuværende kapacitet
og ressourcer ikke tilstrækkelige til at imødekomme behovene.

Vi finder det varme tøj frem og sætter igen lys
i stager, og ilden buldrer løs i brændeovnene.
Men november måned er også sidst på året,
og vi har mange måneder at se tilbage på,
for hvad er der egentlig sket i dette år.

Over de næste tre år skal bevillingen fra Oak
bruges til at sikre den nødvendige organisationsudvikling, professionalisering og opskalering. Til at løfte opgaven har NEFOS indgået
et samarbejde med NextStep, som er et strategi- og innovationshus.

I NEFOS vil året 2021 formodentlig altid
blive betragtet som et godt år. Det år, hvor
NEFOS fik et økonomisk grundlag for at
udvikle og stabilisere sig. Hvordan kan du
læse lidt om i dette nyhedsbrev.

Forandring på vej i NEFOS
I dette nyhedsbrev vil vi give ekstra plads til
præsentation af et nyt udviklingsforløb i NEFOS. Vi blev i januar opfordret til at søge midler
hos Oak Foundation Denmark med henblik på
at styrke NEFOS som organisation. En bevillig
på over 5 millioner kr. blev givet med virkning
fra d. 15. juli 2021, og skal fordeles over de
kommende tre år.
Det er altså lykkedes NEFOS at sikre finansiering til et forløb, der skal udvikle, udvide og
professionalisere organisationen. Baggrunden
er vores nuværende situation, hvor antallet af
efterladte og pårørende, der ønsker rådgiv-

De har et team af rådgivere, som er specialiseret i at arbejde med foreninger, organisationer og virksomheder, der har fokus på at
sikre social balance og bæredygtig forandring
i deres arbejde. NextStep vil hjælpe med at
udvikle strategi, styrke kernefortælling og nytænke organisationen. Med 20 års erfaring fra
lignende processer i bagagen, arbejder de for,
at NEFOS kommer fra ord til handling.
I løbet af de næste tre år vil NEFOS, med støtte
fra NextStep og Oak, arbejde sig frem mod følgende resultater:

Fagligt stærkt fast frivilligkorps
• Faglig oplæring, supervision,
støtte og sparring
• Sociale arrangementer
• Faglig udvikling
• Attraktive arbejdsvilkår
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Landsdækkende støtte
• Lokaler og aftaler i alle regioner
• 50 frivillige geografisk fordelt
• 10 regionale koordinatorer

Fremtidssikker støtte
• Udvikling, udvidelse
og professionalisering af ledelse
og drift
• Større synlighed og tydelighed
• Stabilt økonomisk fundament

For at forstå organisationen bedre, har
NextStep gennemført en lang række samtaler med personer i og omkring NEFOS.
Det har de gjort for at opbygge en god forståelse af organisationens muligheder og
udfordringer set fra både de frivillige, de
ansatte, bestyrelsesmedlemmer og brugernes øjne. Der er også gennemført en
strategiworkshop med bred deltagelse fra
alle dele af NEFOS. Det har givet NextStep
et solidt indblik i NEFOS og klædt dem på
til at støtte op om organisationens arbejde.
Nextstep oplyser følgende om de foreløbige
erfaringer og indsigter:
”Gennem de sidste måneders arbejde har
vi lært en masse om NEFOS. Vi har fået
bekræftet, at den hjælp og støtte NEFOS
tilbyder til efterladte og pårørende er
yderst vigtig, rigtig og relevant. NEFOS er
bygget op af dybt engagerede og dygtige
mennesker, der ønsker at fortsætte det
gode arbejde og også at udbrede kendskab og aktiviteter til alle, der har brug for
hjælp og støtte.
Vi har også lært, at organisationen på nuværende tidspunkt opererer på et spinkelt

organisatorisk fundament, hvilket betyder, at mange bliver nødt til at løbe hurtigt
– nogle gange for hurtigt – og at det er
svært at hjælpe alle dem, der efterspørger
NEFOS’ ydelser.
På baggrund af vores læring kan vi konstatere, at der i første omgang skal sættes
ressourcer ind på at få skabt stabile
rammer omkring organisationen – både
i sekretariatet i Odense og i regionerne.
Først når disse rammer er på plads, kan
vi sammen tage næste skridt i vores
rejse mod at udvikle og udvide i forhold
til aktiviteter, partnerskaber, synlighed og
brugere. Vi er stolte over at have fået muligheden for at støtte NEFOS i denne proces over de kommende måneder og år.”
NEFOS’ formandskab og den faglige
leder er blevet enige med NextStep om,
at NextStep vil træde til og hjælpe i det
daglige med at løfte en række opgaver af
ikke-faglig karakter. NextStep vil påtage
sig rollen som administrativ ledelse for
NEFOS i en tidsbegrænset periode, indtil
vi er klar til at ansætte en permanent
leder. Dette for at aflaste Elene og sikre,
at hun kan koncentrere sig om det faglige
arbejde. Sammen vil vi arbejde på at styrke
regionerne og sekretariatet. Vi skal have
udbygget netværket af NEFOS-frivillige,
der har den fornødne uddannelse og sikret
fysiske rammer til at afholde individuel
rådgivning og samtalegrupper. Samtidig
skal sekretariatet styrkes i at kunne løfte
sine opgaver med at støtte regioner og
sikre kommunikation og finansiel stabilitet.
Der venter os alle et stort stykke arbejde i
de kommende måneder og år, men det er
en spændende rejse, vi sammen bevæger
os ud på.
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Medarbejdere på hovedkontoret
Bevillingen fra Oak betød også, at det blev muligt at tilknytte 2 nye medarbejdere til hovedkontoret i Odense, nemlig Emma og Ida, som
herunder præsenterer sig selv:
Emma
Jeg er nyuddannet psykolog og blev i august
2021 ansat som stabsfunktion til faglig leder
i NEFOS. Jeg startede i praktik i NEFOS 2020,
hvorefter jeg fortsatte som frivillig indtil sommeren 2021. I min stilling varetager jeg opgaver, som hjælper faglig leder, heriblandt
koordinering af Aarhus-afdelingen og oplæring
af nye rådgivere i NEFOS. Jeg har både en stor
faglig og personlig interesse i det vigtige arbejde NEFOS laver, da jeg selv har mistet min far
til selvmord som 13-årig.
Ida
Jeg er uddannet journalist og har været ansat
som kommunikationsmedarbejder på hovedkontoret siden juni 2021. Mine opgaver i NEFOS er mangeartede, men består blandt i at
lave kontrakter, søge midler/fonde, annoncere
om NEFOS’ tilbud og lave nyhedsbreve som
dette. Min ansættelse er tidsbegrænset, og
jeg er derfor kun med i den første del af den
udvikling, som NEFOS er i gang med.

Verdensdag for
Selvmordsforebyggelse 2021
Traditionen tro var NEFOS med til at markere den årligt tilbagevendende Verdensdag
for Selvmordsforebyggelse d. 10. september.
NEFOS var medarrangør af et fagligt arrangement på Odense Rådhus og ser nu tilbage på
en vellykket dag med lærerige oplæg og stor
fokus på efterladte og pårørende.
På Verdensdagen blev der blandt andet præsenteret et studie, som har bidraget med ny
evidens om at være pårørende til selvmords-

forsøg, og om risiko for selvmordsforsøg blandt
børn af forældre med tidligere selvmordsadfærd. NEFOS bidrog også med et oplæg om
Ældreprojektet og den podcast, samt undervisningsvideoer, der er kommet ud af projektet.
På årets Verdensdag blev der også lanceret to
nye hjemmesider:
www.icareprojektet.dk
DRISP står bag icare-projektet, som har resulteret i en hjemmeside målrettet forældre
til selvmordstruede børn. På siden kan man
se 60 videoer med forældre, der deler deres
erfaringer med at have et selvmordstruet
barn. På siden er desuden en chatbot, som er
tilgængelig døgnet rundt, og som skal hjælpe
forældre og familier med at tale om deres
situation. NEFOS har været samarbejdspartner for DRISP i icare-projektet og har primært
sikret omsorg for de forældre, der fortæller
deres historier.
www.selvmordsforebyggelse.dk
NEFOS er sammen med mange andre aktører
en del af Det Nationale Partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg, som
står bag oprettelsen af den nye hjemmeside.
Siden er tredelt og henvender sig til 1) mennesker med selvmordstanker, 2) pårørende og
efterladte og 3) fagpersoner. Som pårørende
og efterladt kan man finde nyttig viden, og
gode råd til, hvordan man kan forholde sig i
forskellige situationer, og hvor man kan opsøge hjælp.

Som noget nyt afsluttede vi i år det faglige Verdensdagsarrangement med en paneldebat.
Overskriften for debatten var Etiske dilemmaer i selvmordsforebyggelse, og panelet bestod af:

Nyhedsbrev fortsættes side 4
3
Bestyrelsen: kontakt@nefos.dk
Se mere på www.nefos.dk

Netværket for selvmordsramte, Nefos
3

Nyhedsbrev nr. 6

Netværket for selvmordsramte, Nefos

November 2021

(Fortsat)
Jane Heitmann MF (V), Psykiatri- og Ældreordfører, Formand for Sundhedsudvalget, Formand for Udvalget vedrørende Det Etiske Råd
Søren Windell (C), Rådmand, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune
Henriette Bruun, Overlæge Psykiatrisk Afdeling Odense, Formand for Klinisk Etisk Komite,
Region Syddanmark
Knud Kristensen, Formand for Landsforeningen SIND og medlem af Det Etiske Råd
Deltagerne diskuterede mange forskellige emner, men kom blandt andet ind på:
Indførelse af en national handlingsplan til forebyggelse af selvmord i Danmark
Manglende ressourcer i psykiatrien
Opsporing af selvmordstruede som ikke er i
kontakt med psykiatrien/sundhedsvæsenet
Hjælp til pårørende
Sidstnævnte er selvfølgelig særligt relevant for
NEFOS’ arbejde, og her diskuterede panelet
muligheden for at gøre det til en normal del af
praksis, at involvere de nære pårørende ved
alle selvmord/selvmordsforsøg. Flere af deltagerne talte for at skabe et ensartet tilbud,
som dog skal tage hensyn til, at mennesker og
livssituationer er forskellige. Panelet var desuden overvejende enige om, at især unge mennesker mister modet, når de kastes rundt i
systemet. Jane Heitmann nævnte i den forbindelse muligheden for at forholde sig aktivt til
et forslag fra SF om, at Ungdomspsykiatriens
målgruppe skal højnes fra 18 til 25 år.

Ny pulje til selvmordsforebyggelse
Efter Verdensdagen har Jane Heitmann arbejdet for at få oprettet en pulje, hvor foreninger som NEFOS kan søge midler til at styrke
selvmordsforebyggelse – herunder hjælp til
efterladte og pårørende.  Hun har nu været
med til at sikre en pulje på 12 millioner, som
fra 2022-2025 skal kunne søges af foreninger,
organisationer og andre institutioner, der ar-

bejder for en styrket selvmordsforebyggelse.
Pengene kommer fra den tidligere Satspulje,
som nu betegnes “Reserven”, og Jane Heitmann har i forbindelse med oprettelsen af
puljen efterspurgt en mere systematisk hjælp
til efterladte og pårørende.  Ansøgningspuljen
skal udmøntes af Sundhedsstyrelsen, og
selvom kriterierne for puljen endnu ikke er
fastlagte, står det klart, at der blandt andet
kan søges penge til at styrke indsatsen
for både pårørende til selvmordstruede og
efterladte efter selvmord. I NEFOS er den nye
pulje rigtig gode nyheder, og vi er glade for, at
Jane Heitmann har forholdt sig aktivt til de
emner, der prægede paneldebatten til Verdensdagen på Odense Rådhus.  

Vinder af Nordentoftprisen 2021
I NEFOS er vi glade for at kunne afsløre, at det
var medlem af vores bestyrelse, Kate Trein
Andreasson Aamund, der vandt Nordentoftprisen 2021. Kate er til daglig ansat som læge,
seniorforsker og chefkonsulent på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Region Hovedstaden Psykiatri. Flere kandidater var indstillet
til prisen, og komiteen begrundede valget således:
“Priskomiteen lagde vægt på det imponerende arbejde Kate Aamund har udført i projektet om e-læring til vurdering af selvmordstruede i psykiatrien. I dette projekt er det lykkedes at lave bredt tværsektorielt samarbejde, hvor de involverede parter har været
stimuleret til at deltage. Det er også glædeligt,
at projektet nu udvides til at omfatte kommuner og regioner, og komiteen ser frem til
at følge projektet på lang sigt.”
Prisen blev uddelt på det nationale netværksmøde for selvmordsforebyggelse, hvor repræsentanter fra de selvmordsforebyggende klinikker, interesseorganisationer og forskere var
samlet.
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afstemmes. Hvis man har haft et individuelt
forløb hos en NEFOS-rådgiver inden tilmelding,
erstatter dette forløb forsamtaler.
Effekten af, og glæden ved, at deltage i en
samtalegruppe er størst, når der er gået et
stykke tid siden selvmordet – mindst 4 måneder. Det betyder ligeledes meget for udbyttet
af at være med i en samtalegruppe, at den
enkelte har fået hjælp og støtte gennem den
første akutte krise. Det er altså mest ideelt,
hvis gruppen ikke er det første sted, man taler
med andre om sit tab og sin sorg.
Kate med Nordentoftprisen

Samtalegrupper i 2022
Vi er lige nu i gang med at planlægge de samtalegrupper, der skal starte i februar 2022. Vi
håber, at det i 2022 er muligt at opstarte nye
grupper i alle de 5 største byer i Danmark.
På trods af covid-19 er det lykkedes at tilbyde
samtalegrupper, og holde disse i gang, i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Vi havde håbet på, at Esbjerg var kommet med her i 2021
– det lykkedes ikke. Nu sætter vi alle sejl til og
planlægger opstart i 2022.
Alle samtalegrupper i foråret 2022 starter enten i uge 9 eller 10 og bliver lagt mandag til
torsdag i tidsrummet 17.00-19.00, 18.0020.00 eller 19.00-21.00. Efterårsgrupperne
vil starte i uge 37 eller 38 og mødes de samme
dage og tidspunkter som forårets grupper.

En samtalegruppe i NEFOS-regi er hverken en
selvhjælpsgruppe eller en formaliseret sorggruppeterapi. Se mere på hjemmesiden.
Vi kan endnu ikke sige, hvor mange samtalegrupper der vil blive tilbudt i 2022. Antallet
af grupper afhænger både af behov hos brugerne, og af hvor mange færdiguddannede og kvalificerede gruppeledere vi har til rådighed i NEFOS.

Støtte til NEFOS
Vi vil gerne gøre dit bidrag fradragsberettiget!
NEFOS har inden deadline 1. oktober 2021
ansøgt Skattestyrelsen om, at gøre dit bidrag
fradragsberettiget. Men for at komme igennem
med ansøgningen, skal vi bruge din hjælp.
NEFOS skal nemlig have modtaget mindst
200 kr. i støtte fra min. 101 personer inden d.
31/12/2021.

Alle gruppetilbud vil blive annonceret på
hjemmesiden www.nefos.dk/samtalegrupper
primo dec. 2021, og der er tilmelding til grupperne over mail til samtalegrupper@nefos.dk.

Går ansøgningen til Skattestyrelsen igennem,
får du helt automatisk fradrag, hvis du opgiver
dit cpr.nr. til NEFOS.
Når vi har modtaget dit bidrag, kontakter vi
dig derfor ved årsskriftet, telefonisk eller over
mail, for at takke dig og bede om dit cpr.nr.,
navn og adresse. Derefter kan vi indberette dit
bidrag til SKAT.

Forud for gruppestart inviteres alle til én eller
flere forsamtaler, hvor behov og forventninger

Vejledning til indbetaling af støtte
Indbetaling af støttebeløb på min. 200 kr.:
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• Betal over bank
på konto 9570 11807305
I beskedfeltet skriver du: Dit telefonnr. efterfulgt af “Støtte”.
Hvis der er plads, skriver du også dit navn, din
adresse og mailadresse

• Betal over MobilePay
til nummeret 511 214
I beskedfeltet skriver du: Dit navn og telefonnr.
efterfulgt af ”Støtte”.
Hvis du overfører penge fra et erhvervsnr.,
Skal du skrive dit telefonnr. i kommentarfeltet

Når du indbetaler et støttebeløb, har du mulighed for at vinde nedenstående smukke maleri,
som er sponsoreret af Sonja Foged, tidligere rådgiver i NEFOS.

Dette kunstværk kan du vinde

ning

Lodtræk

Sonja skriver her lidt om sin kunst:
“Jeg har altid interesseret mig for at
tegne/male, og i de sidste 14 år har
jeg stort set malet hele tiden. Da jeg
er meget nysgerrig af natur, bærer
mine værker præg af det, og er derfor meget forskellige.
Pt. er det abstraktioner, der optager
mig - ind imellem maler jeg også naturalistiske billeder.
Jeg har ca. 100 værker udstillet i mit
lille galleri, og jeg er medlem af
“Kunstshop” i Nordfyns Kommune,
jeg deltager også i kommunens årlige Kunstweekend i juni måned.”
Sonja Foged

ev er lavet af
Dette nyhedsbr
nsen
& Ida Høeg Je
r
he
sc
ei
Fl
ne
Ele
ev kommer
Næste nyhedsbr 021
i december 2

6
Bestyrelsen: kontakt@nefos.dk
Se mere på www.nefos.dk

Netværket for selvmordsramte, Nefos
6

