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Netværket for selvmordsramte, Nefos

Verdensdagen
10. september

Husk WHO’s verdensdag for selvmordsfore-
byggelse torsdag den 10. september 2015. 
Vanen tro holdes der i Odense temadag for 
fagpersoner, det foregår i Rådhussalen, Flak-
haven 2, 5000 Odense C. Tilmelding via linket, 
http://www.whoverdensdag.dk/wp/. 
Kom og mød forskere, praktikere, frivillige og 
ildsjæle, der arbejder med forebyggelse af 
selvmordsadfærd blandt børn, unge og vok-
sne. 
Over hele verden afholdes arrangementer for 
at tydeliggøre, at selvmord stadig er et stort 
problem, og at en forebyggende indsats er 
nødvendig. 

Vedhæftet mailen kan du se dokumenter 
inkl. information og tilmelding:
• Program for fagpersoner i Odense, 
 Rådhussalen, kl. 9 – 16, arrangeret af  
 Center for Selvmordsforebyggelse, 
 Odense Kommune og NEFOS
• Aftenandagt i Odense Domsogns, 
 Gråbrødre Klosterkirke kl. 19.30 
 – der er fl ere oplysninger på  
 Odense Domkirkes hjemmeside
• Tema på Bispebjerg Hospital kl. 13 – 16
 udarbejdet i samarbejde mellem Livs-
 linien, Psykiatrifonden, Livsmod og 
 Psykiatrien i Region Hovedstaden
• Der er gudstjeneste i Sankt Johannes Kirke,
  Blegdamsvej 1, 2200 København N. Der er 
 fl ere oplysninger på kirkens hjemmeside  
 senere på måneden
• Den 16.9. er der Stiftsgudstjeneste kl. 16  
 i Vor Frue Kirke og Café arrangement i Klos-
 tercafeen kl.  17 – 20 med spisning i Århus, 
 arrangeret af Stiftsudvalget for Diakoni og  
 Sjælesorg

Alle der kan tilslutte sig selvmordsforebyg-
gelse er velkomne i kirkerne. 

Samtalegrupper efterår 2015
 
Der starter nye Grupper. Som altid vil gruppe 
opstart være at fi nde på www.nefos.dk . 
Grupperne starter i København i slutningen af 
august og her er det efterladte efter selvmord, 
der kan deltage. 
 I Odense, Århus, Kolding og Aabenraa vil 
de fl este samtalegrupper starte i slutningen 
af september. Pårørende vil primært få tilbud i 
Odense, da der ikke er tilstrækkelig med inter-
esserede til at en gruppe på minimum 4 per-
soner kan deltage andre steder i landet. 

Forud for gruppesamtale inviteres interesse-
rede ind til en samtale – her afstemmes pri-
mært forventninger. Der mangler medlemmer 
til grupperne i Jylland og på Fyn, hvorimod 
grupperne i København er fuldtallige. 
 På www.nefos.dk vil grupperne for pårøren-
de og efterladte blive annonceret.
 Selvom det er lang tid siden du mistede eller
var selvmordsramt, kan du have glæde af et
forløb. Er du interesseret i at deltage i en grup-
pe så ret henvendelse til NEFOS via 
kontakt@nefos.dk       

De glemte ældre

NEFOS har ansøgt om 522.000 kr. til et pro-
jekt om tidlig opsporing og forebyggelse af 
mistrivsel hos udsatte ældre og andre på over-
førselsindkomster, når selvmordshandlinger 
sker i familien. 
 Vi har fået 300.000 kr. til projektet, som vi 
kalder ”De glemte”.  

Vi vil udbygge samarbejdet med primært kom-
munale ledere, der arbejder i Århus og Odense 
kommune – alle der arbejder i den kommu-
nale sektor og som i deres daglige arbejde har 
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tilbud. Som situationen er i dag, kan børn af 
selvmordstruede forældre være usynlige. 
 De lever i konstant angst for, at far eller 
mor igen udfører en selvmordshandling, og 
gør ikke opmærksom på sig selv, og på den 
svære, belastende og kriseprægede livssitua-
tion, de står i, uanset om selvmordsforsøget 
italesættes eller omverden møder dem med 
tavshed. 
 Børn er meget loyale og beskyttende i 
forhold til forældrene og beder ikke om hjælp 
eller giver udtryk for deres usikkerhed og 
angst. Forældrene tror ofte at det gør børnene 
skade at tale om det svære – tværtimod er det 
forløsende.

I dag ved man fra fl ere studier, at belastnin-
gerne omkring forældres selvmordsforsøg, 
øger risikoen for at børnene udvikler alvorlig
mistrivsel, svære psykiske lidelser og selv-
skadende adfærd. 

Skyggebørn 
– Når en søskende forsøger selvmord

Når unge truer med selvmord eller forsøger 
selvmord samler alt opmærksomhed sig om 
barnet, der har det svært. 
 Det betyder, at de velfungerende søskende 
kan føle sig tilsidesat, og hvis det forgår over 
en længere periode, kan det velfungerende 
barn til sidst udvikle stor mistrivsel. 

Medlemsbidrag

Vi vil stadig gerne have fl ere medlemmer i 
foreningen, så du må meget gerne opfordre 
familier, venner og kolleger til at melde sig ind 
NEFOS – og vi modtager gerne bidrag til vores 
aktiviteter. 
 Indmelding via hjemmesiden eller ring på 
6312 1226. Registreringsnummer til banken 
0828 kontonummer: 000 2595 923 

målgruppen ældre er NEFOS interesseret i at 
samarbejde med. Tag endelig kontakt pr. mail 
til kontakt@nefos.dk. Hensigten med denne 
indsats er at give tilbud om hjemmebesøg (op 
til 5 besøg i egne hjem) til ældre og personer 
på overførselsindkomster.   

Børneprojektet

Børneprojektet bevæger sig lige så stille i rigtig 
retning. Vi arbejder med omkring 10 familier 
og har allerede afsluttet en familie, som fi k 
værktøjer til at have dialog og håndtere et 
barns selvmordsforsøg. 

Krumtappen er vores familiebesøg, hvor hele 
familien deltager, det kombineres med indi-
viduelle samtaler, hvor hvert barn i familien 
tilbydes en samtale og hvor barnet bestem-
mer, hvad der skal siges højt i det afsluttende 
fællesmøde. 
 Vi er 2 rådgivere på besøg, den ene bliver 
hos forældrene, mens den anden går fra med 
børnene enkeltvis. 
 Vi besøger fortsat foreninger og institutio-
ner i Odense for at udbygge det tværfaglige 
samarbejde. 

I august måned går vi i trykken med postkort 
rettet mod børn og unge, ligesom der kommer 
en pjece til forældre og fagpersoner, fra sep-
tember vil man kunne se 3 busser køre rundt 
i Odense med bagsider, der anbefaler at kon-
takte NEFOS. 
 Det er meningen af børneprojektet også 
skal foregå i andre byer og andre regioner – 
men vi er startet i Region Syd.

De usynlige børn 
– Når mor eller far laver selvmordsforsøg 

Børn, hvis forældre forsøger selvmord, udgør 
en særligt udsat gruppe, der er svær at op-
fange i det kommunale system og i skolers 
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Ansvarlig for dette nyhedsbrev: 

Birthe Mathiesen og Elene Fleischer
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