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VISION |

Vi arbejder for, at
sygdom og sorg
ikke ødelægger livet
Vi er Danmarks førende i professionel sorgbehandling.
Og har været det i næsten 20 år.
Vi giver gratis støtte og terapi til pårørende og efterladte,
der får brug for hjælp til at fungere i en ændret hverdag
og til at leve med sorgen som en naturlig del af livet.
Vi klæder fagprofessionelle på med nyeste viden
om sorg hos børn, unge, voksne og ældre.
Vi uddanner hele Danmark til at møde mennesker i sorg
med større åbenhed og mindre berøringsangst.

LEDER |

- I vores familie handler det om at bide tænderne sammen. Jeg ville
ønske, det var okay at være ked af det. At vi kunne græde sammen.
Så ville det hele være nemmere. Så kunne vi sige: hvor er vi uheldige,
og hvor er det skrækkeligt. Nu må jeg gå alene med det. Det er
forfærdeligt ensomt (pige på 18 år med kræftsyg far).

ER DU OKAY?
Når en mor eller far bliver syg, vender det op og ned på
familiens liv. Også børnenes. En ny rolle i familien og en
evig frygt for fremtiden kaster lange skygger ind over de
fleste pårørende børn og unges liv. Mange børn og unge
sætter i årevis deres liv på standby. Det kan være lige så
belastende at være pårørende som at miste.
Børn, Unge & Sorg hjælper pårørende børn og unge
under 28 år. Med en ny stor satsning på webterapi til
teenagere med syge forældre, har vi i 2018 udvidet
markant på pårørendeområdet. Indsatsen, som vi kalder
’Er du okay?’, sikrer gratis, professionel og landsdækkende hjælp til 400 teenagere. Alt for mange unge
pårørende når dog ikke frem til os. De holder deres mistrivsel skjult og bliver usynlige for omverdenen. Deres
problemer overses eller undervurderes. Både i familien,
af kammeraterne og i sundhedsvæsenet. Og af dem selv.
Alt for mange pårørende børn og unge står alene med
deres tanker og bekymringer og føler ikke, at det er
okay at søge hjælp.
Vi har i flere år appelleret til politikerne om at ændre
både lovgivning og praksis, så sundhedsvæsenet i højere
grad bliver fødselshjælper for en bedre støtte til belastede børn og unge. I 2018 har vi oprustet massivt, når
det gælder arbejdet for at sikre større politisk opmærksomhed på nødvendigheden af mere systematik i
pårørendearbejdet i sundhedsvæsenet. For første gang
nogensinde har vi i år oplevet en åbning fra politisk side
til at bruge lovgivning som løftestang for en bedre hjælp
til de mange pårørende børn og unge, som jeg synes, vi
svigter. Kun 1 ud af 10 pårørende unge, der kontakter
Børn, Unge & Sorg har fået hjælp fra hospitalet til at
finde os. Det er ikke okay!
Sygdom, død og sorg er en naturlig del af livet. Vi kan
ikke vaccinere eller medicinere nogen imod den frygt,
smerte eller ensomhed, der følger, når én vi elsker eller
har brug for, bliver alvorligt syg eller dør. Det er ikke

en sygdom at være pårørende eller efterladt. Alligevel
holder sundhedspersonalet mange pårørende og efterladtes liv i deres hænder.
Sygeplejersken gør det hver gang, hun spørger ind til
alvorligt syge patienters børn og oplyser om støttetilbud
til pårørende. Den praktiserende læge og psykologen
gør det hver gang, hun afdækker om dårligt fysisk eller
psykisk helbred hænger sammen med et tab og ligner
en kompliceret sorgreaktion, eller om klienten er i
risikogruppen. Kommunens sosuhjælper, hjemmesygeplejerske og forebyggelseskonsulent gør det, når hun
uopfordret spørger ind til en borgers tab. Efter to, fem
eller ti år kan sorgen stadig stå i vejen for menneskers
livskvalitet og trivsel.
Derfor tilbyder Det Nationale Sorgcenter faglig opkvalificering og efteruddannelse til alle faggrupper, der
møder efterladte. Derfor udarbejder vi i tæt samarbejde
med forskere og praktikere kliniske retningslinjer for
forebyggelse, opsporing og behandling af komplicerede
sorgreaktioner til sundhedspersonalet. Og derfor arbejder vi for at sikre specialiseret sorgbehandling til de
mest udsatte efterladte. Uanset bopæl og uanset alder.
Der er brug for behandlingstilbud, der implementerer
nyeste viden på området, hvis vi skal gøre det nemmere
at være efterladt i Danmark i 2019.
VENLIG HILSEN

PREBEN ENGELBREKT /

DIREKTØR I BØRN, UNGE & SORG,
DET NATIONALE SORGCENTER
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| TAL OG FAKTA OM SORG

Vidste du at...

Pårørende
15 pct. af alle børn og unge

Det kan være lige så belastende

120.000 børn og unge

1 ud af 3 unge pårørende

1 ud af 5 sygeplejersker

9 ud af 10 unge

med syge forældre får brug for professionel hjælp
til at håndtere livet med en syg forælder.

i Danmark oplevede i 2018 at have en alvorligt
syg mor, far, søster eller bror.

i Danmark har oplevet at vende ’det blinde øje’ til
belastede børn og unge med brug for hjælp, på
grund af manglende viden og tid til pårørendearbejdet.

8 ud af 10 pårørende unge

skjuler deres mistrivsel overfor deres forældre.
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for børn og unge at være pårørende til en syg
forælder, som at opleve at forælderen dør.

til alvorligt syge forældre føler sig meget oversete
af sundhedspersonalet omkring forælderen.

pårørende mistrives under deres forælders sygdom.

TAL OG FAKTA OM SORG |

Efterladte
6 ud 10 efterladte

Ældre efterladte

10-20 pct. af alle efterladte

Hver femte ung

har søgt hjælp hos psykolog efter deres tab, 5 ud
af 10 hos deres læge og 20 pct. hos en præst.

udvikler komplicerede sorgreaktioner (vedvarende
sorglidelse*, tabsrelateret depression eller PTSD).

udvikler behandlingskrævende vedvarende
sorglidelse lige så ofte som yngre.

der mister en forælder, har dårlig eller ingen
kontakt til den anden forælder.

*Oversat fra engelsk: ”Prolonged grief disorder”

Antallet af årlige dødsfald i Danmark

vil stige fra 53.000 i 2018 til 66.000 i 2040.

3 ud af 4 efterladte

har skjult deres sorg overfor familie, venner og
kollegaer for ikke at være en belastning for
deres omgivelser, eller fordi de følte, at det ikke
var ok at være i sorg.

40 pct. af alle efterladte

har været sygemeldt fra deres arbejde eller studie
i kortere eller længere tid efter tabet af en nærtstående.

Dobbelt så mange efterladte

børn og unge har mistet en far end en mor.
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| VIDEN OG UDDANNELSE

Sorgkonference
2018
Topforskere fra ind- og udland præsenterede nyeste viden om sorg og
om forebyggelse og behandling af
komplicerede sorgreaktioner, da Det
Nationale Sorgcenter sammen med
TrygFonden inviterede til sorgkonference i september. 450 sundhedsprofessionelle fra bl.a. kommuner
og regioner deltog i Sorgkonference
2018, der er Det Nationale Sorgcenters første årlige sorgkonference.
TrygFonden vil sammen med Det Nationale Sorgcenter
arbejde for, at vi kan gribe flere efterladte, inden
sorgen ødelægger livet. For TrygFonden er samarbejdet
med Det Nationale Sorgcenter en naturlig del af
arbejdet med at fremme mental sundhed i Danmark.
/ Trine Heidemann
Underdirektør i TrygFonden
Sorg er et menneskeligt grundvilkår og en af de universelle følelser, man finder på tværs af de fleste kulturer.
Men omkring 15 pct. af alle efterladte bliver så påvirkede af deres sorg, at de også på lang sigt efter tabet
lider så voldsomt under sorgens følelser, at de ikke kan
fungere i deres liv.
/ Maja O’ Connor
Sorgforsker ved Aarhus Universitet og seniorforsker i
Det Nationale Sorgcenter
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Mit håb er, at vi i Danmark kan gå forrest og vise vejen
internationalt. Vise hvordan man på sorgområdet kan
arbejde systematisk både med forebyggelse og behandling, men også med folkeoplysning og aftabuisering.
/ Preben Engelbrekt
Direktør i Det Nationale Sorgcenter
Hvordan er det muligt at tænke om og finde plads til
sorg i en tid, hvor mennesket undgår at forholde sig til
døden og søger at eliminere alle former for lidelse? Og
hvad fortæller de måder, sorgen i dag håndteres på, om
vores idéer om menneskets vilkår?
/ Svend Brinkmann
Professor på Aalborg Universitet
Sorg er den form kærlighed tager, når nogen vi elsker dør.
/ Dr. Katherine Shear
Professor i psykiatri på Columbia University School of
Social Work, USA
Vi mangler systematisk opsporing før og efter et dødsfald, og vi mangler sammenhængende tilbud til sårbare
efterladte. Der skal især sikres hjælp til de mest sårbare
grupper: pårørende efter selvmord og andre pludselige
dødsfald, mennesker med psykiske lidelser, der mister
og forældre, der mister børn.
/ Mai-Britt Guldin
Seniorforsker på Aarhus Universitetshospital
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Overblik 2018
Viden og uddannelse
Sorgrådgiveruddannelsen

Fyraftensmøder og
faglige netværk

Ældre og sorg

Det Nationale Sorgcenter

Det Nationale Sorgcenter

har i 2018 uddannet

har i 2018 afholdt faglige

ofte som yngre af kompli-

Danmarks første hold

fyraftensmøder om sorg for

sorgrådgivere! Sammen

psykologer i København og

med Københavns

Aarhus. I 2019 etablerer

Professionshøjskole kan

vi landsdækkende, faglige

sygeplejersker, socialråd-

netværk for både psykologer

givere, fysioterapeuter,

og sygeplejersker.

ergoterapeuter, jordemødre,

samarbejde med UCN i
Aalborg, så vi fra februar
2019 også kan tilbyde
Sorgrådgiveruddannelsen
i Jylland.

ofte overset i sundhedsvæsenet. Det Nationale
Sorgcenter har i 2018
kortlagt sundhedspersonalets viden og praksis,

afslører store huller i

og hjælper efterladte i

har i 2018 indgået et

Men ældres sorg bliver

og sorg. Kortlægningen

fessionelle, der møder

sig til sorgrådgiver. Vi

cerede sorgreaktioner.

når det handler om ældre

præster og andre fagpro-

deres arbejde, uddanne

Ældre rammes lige så

personalets viden om
Samarbejde med
kommuner

komplicerede sorgreak-

Vi har i 2018 efteruddannet

på sorg i uddannelserne,

nøglepersoner i 3 samarbejds-

manglende handleplaner

kommuner, så de fremover

for håndtering af sorg

selv kan tilbyde behandling til

både i kommuner og

efterladte børn og unge med

regioner og et fravær af

komplicerede sorgreaktioner.

fokus på sorg i personalets

tioner, manglende fokus

dokumentationsarbejde.
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Forebyggelseskonsulenter

Rådgivning og
undervisning

Kliniske retningslinjer

De kommunale forebyggel-

Det Nationale Sorgcenter har

har i 2018 lavet kliniske

seskonsulenter har obliga-

i 2018 rådgivet og under-

retningslinjer for forebyg-

toriske samtaler med alle

vist 2400 fagpersoner i sorg-

gelse af komplicerede

ældre over 75 år og med

reaktioner og sorgarbejde, og

sorgreaktioner til sundheds-

alle over 65, der mister en

i at gennemføre nødvendige

personalet i kommuner

ægtefælle. Forebyggelses-

samtaler med patienter og

og regioner - primært

konsulenterne spiller derfor

pårørende om sygdom

sygeplejersker. I løbet af

en helt central rolle, når det

og død.

året er vi blevet godkendt

Det Nationale Sorgcenter

gælder kommunernes

af Sundhedsstyrelsen til at

kontakt og støtte til ældre

lave kliniske retningslinjer

efterladte. I 2018 har Det

for identifikation og

Nationale Sorgcenter efter-

behandling af vedvarende

uddannet forebyggelseskonsulenter i kommunerne:
København, Frederiksberg,
Albertslund, Gladsaxe,
Høje Tåstrup, Brøndby,
Hvidovre, Rødovre, Guldborgsund, Næstved,
Vordingborg, Lolland,
Odsherred og Ballerup.

2400
fagpersoner
fik ny viden
i 2018

sorglidelse til psykologer
og læger. Retningslinjerne
laves i samarbejde med
en kreds af eksterne
eksperter og praktikere
og forventes færdige i
løbet af 2019, hvorefter
de skal udbredes til hele
landet.
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| RÅDGIVNING & BEHANDLING

Er du okay
Når en forælder eller søskende bliver
alvorligt syg, går tilværelsen i stå. Både
for den syge og for de pårørende.
Mange pårørende børn og unge
mistrives og er belastede af ansvar,
bekymringer og frygt, som ingen børn
og unge må stå alene med.
Børn, Unge & Sorg hjælper pårørende børn og unge op
til 28 år. Vi har i 2018 udvidet og styrket vores pårørendearbejde markant. Ikke mindst med en ny satsning
på webterapi til teenagere med alvorligt syge forældre.
Indsatsen, som vi kalder ’Er du okay?’, er støttet af
Egmont Fonden og Liljeborgfonden og skal over de
næste 3 år sikre gratis, professionel og landsdækkende
hjælp til 400 teenagere.
Læs mere på / www.erduokay.dk

Brev til Børn, Unge & Sorgs brevkasse i
november 2018
Min mor fik brystkræft for 4 år siden men blev senere
erklæret rask. For 2 år siden vendte det tilbage, og hun
har været meget mere syg end første gang. Hun har
også været indlagt mange gange. Jeg har to mindre
brødre på 9 og 12 år, som jeg føler et kæmpe ansvar
overfor. Jeg skal være den stærke. Overfor min mor og
far har jeg heller ikke sådan vist mine følelser, da jeg
ikke vil være et problem.
I mandags fik vi den værste besked nogensinde.
Kemoen virker ikke, og de kan ikke gøre mere! Jeg har
aldrig nogensinde tænkt, at min mor kunne dø af det
her, hun skulle jo bare lige blive rask. De kan da ikke
bare give op, det er min mor for fanden… de skal gøre
hende rask – hun må ikke dø!
Jeg er fuldstændig i chok... jeg har ikke været i skole
siden mandag og ikke talt med nogen venner eller
noget. Bare ligget i sengen og stirret ind i væggen. Min
mor græder og græder, det er så forfærdeligt at se –
hun siger, hun er så ked af at skulle forlade os. Jeg har
aldrig set min far græde, men han græder også hele
tiden. Jeg plejer heller aldrig at græde, men nu græder
jeg hver dag. Mest om aftenen. Det er ved at gå op for
mig, at min mor vil dø fra mig, og jeg er så bange!
/ Pige, 16 år, Sjælland

Billedtekst /
Freja, Maryam, Kristoffer, Alexander, Louise og Josefina er
en del af Er du okay? De har – eller har haft – en alvorligt
syg forælder.
Foto / Mette Frandsen
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Overblik 2018
Rådgivning & behandling
Psykologrådgivningen
2000 unge, forældre,
fagpersoner og andre, har
i 2018 kontaktet Børn,
Unge & Sorgs telefoniske
psykologrådgivning. Alle
kan kontakte Børn, Unge &
Sorgs psykologrådgivning

1000
børn og unge
fik psykologhjælp

Webterapi
Børn, Unge & Sorg kunne
fra efteråret 2018 tilbyde
webbaseret gruppeterapi
til pårørende teenagere i
hele landet. Der er en
webgruppe for teenagere
med kronisk syge forældre

for viden og gode råd eller

og én for teenagere med

for at høre mere om Børn,

forældre med livstruende

Unge & Sorgs tilbud.

sygdom.

2000
har brugt
psykologrådgivningen
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Psykologhjælp til
børn og unge
1000 børn og unge fik professionel, psykologisk rådgivning
og behandling i Børn, Unge
& Sorg i 2018. Børn, Unge &
Sorg tilbyder gruppeforløb for
unge under 28 år.

7 ud 10
klienter er
piger

RÅDGIVNING & BEHANDLING |

Forældrerådgivning

Samarbejde med kommuner

Behandlingstilbud

Vi hjælper og rådgiver

Børn, Unge & Sorg har i

til ældre

systematisk forældre til

2018 samarbejdet med

Ældre rammes lige så

alle børn, der går i et

Aarhus, Kalundborg og Guld-

ofte som yngre af kom-

terapiforløb i Børn, Unge

borgsund kommuner om at

plicerede sorgreaktioner.

& Sorg. Alle forældre

etablere behandlingstilbud til

Alligevel er sorg overset

tilbydes både før, under

børn og unge med komplicere-

hos ældre. Derfor har Det

og efter barnets grup-

de sorgreaktioner i kommunalt

Nationale Sorgcenter i

peforløb en samtale

regi. Vi har i 2018 udgivet

2018 arbejdet for at eta-

med barnets psykolog.

en manual i sorgterapi til

blere behandlingstilbud til

Forældrene inviteres også

efterladte børn og unge, som

ældre efterladte med kom-

inden gruppestart til en

nøglepersoner i hele landet

plicerede sorgreaktioner.

forældreaften, hvor de

nu kan blive uddannet i at

Det Nationale Sorgcenter

møder forældrene til de

omsætte til lokale behandlings-

indleder i begyndelsen af

andre børn i gruppen og i

tilbud. Målet er, at Børn, Unge

2019 et pilotprojekt med

fællesskab bliver undervist

& Sorgs viden og ekspertise

Københavns Kommune

i, hvordan de bedst kan

gennem 20 år kommer ud til

om behandling af 20

støtte deres børn. I 2018

kommunerne så der på sigt

ældre efterladte og har fra

har vi som noget nyt ud-

bliver behandlingstilbud til

Satspuljen fået 5,2 mio.

videt forældretilbuddet til

efterladte børn og unge i hele

kr. i 2019 til at etablere et

forældre med børn i vores

landet.

fast tilbud om behandling

ungegrupper (16-19 år).

af ældre efterladte i
Odense og København.
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| FRIVILLIGE

Det er fedt at give
de unge noget at
spejle sig i
Mange unge, der ringer og skriver,
fortæller, at de ikke føler sig forstået
af deres venner. De siger: ‘Nu er der
gået tre måneder, og de spørger mig
ikke længere om, hvordan jeg har
det.’ Men når chokket har lagt sig,
kan savnet bliver større, og det har
mange brug for at sætte ord på. De
unge oplever ofte, at deres sorg er
et tabu, og at omgangskredsen lider
af berøringsangst.
Christine Pedersen, 29 år, er frivillig i Børn, Unge &
Sorg. Hun har siden 2017 lyttet og udvekslet erfaringer
med unge i sorg på Linjen. Og Christine ved, hvad de
unge taler om. Hun mistede sin mor for 15 år siden og
sin storebror for 4 år siden.

Det er meget meningsfuldt, når jeg snakker eller
chatter med en ung, der har det svært, og jeg kan
mærke, at mine erfaringer gør en forskel. At min historie er med til at give dem håb. Det er fedt at kunne give
andre unge noget at spejle sig i. Og forsikre dem om, at
livet bliver okay igen. Det bliver ikke som før, men det
kommer til at fungere.
Jeg chattede for nylig med teenagepige, som også
havde mistet sin mor til selvmord. Pigen var taknemmelig over at tale med en, der havde haft den samme
slags tanker og følelser som hende selv. Hun skrev til
mig, at det var virkelig dejligt at blive imødekommet
og forstået. I den slags øjeblikke giver det så meget
mening at være frivillig!
Ofte er det mest et lyttende øre og forståelse, de unge
har brug for. Det gode for dem er, at jeg ikke har en
andel i deres familie. De skal ikke stå til ansvar over for
mig, men kan tale frit og sige ting som: ‘Min mor
er lige død, og jeg synes, min far er en idiot.’
Sorgen over min brors død fylder stadig meget. Vi var
meget tætte, og det er ikke så længe siden, jeg mistede
ham. Men jeg har et velfungerende liv og er på vej over
på den anden side.

Foto: LIME/Carsten Bundgaard
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Overblik 2018
Frivillige
Linjen
På Linjen giver 50 unge
frivillige året rundt deres
egne dyrtkøbte erfaringer
videre til unge pårørende
og efterladte i hele landet.
Børn, Unge & Sorgs frivillige har alle selv mistet
en mor, far, søster eller

1000
unge fik
hjælp af
frivillige

Café-aftener
Børn, Unge & Sorgs frivillige har i 2018 afholdt
23 caféaftener for unge
efterladte mellem 16 og
28 år. 550 unge har i
2018 deltaget i Børn,
Unge & Sorgs café-aftener
i København, Aarhus
eller Odense.

bror. De lytter, hjælper
og giver håbet tilbage til
andre unge over telefon,
chat, sms og brevkasse.
De frivillige tilbyder også
café-aftener og samtale-

Samtalegrupper

grupper.

Børn, Unge & Sorgs unge frivillige tilbyder samtalegrupper for
efterladte unge i København
og Aarhus. Grupperne har 8
deltagere og mødes en gang
om ugen – 12 gange i alt.
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550
unge til
caféaftener
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Sorglinjen

Team Giv Håb

Skoleløb

Det Nationale Sorgcenter

Team Giv Håb er Børn, Unge

Team Giv Håb hjælper

har i 2018 udviklet et

& Sorgs velgørenhedscykel-

Børn, Unge & Sorg med

landsdækkende tilbud til

hold. Team Giv Håb kunne

at afvikle skoleløb i hele

efterladte i alle aldersgrup-

i 2018 tælle 200 ryttere og

landet. I 2018 blev

per. Vi har rekrutteret 50

hjælpere fordelt på 8 cykel-

der afholdt skoleløb på

frivillige voksne og ældre,

hold fra hele landet. Team Giv

Fussingø-Egnens Friskole,

der alle har mistet et barn,

Håbs ryttere er alle frivillige,

Giersings Realskole, Glud

en ægtefælle eller part-

der ønsker at koble cykelsport

Skole, Hasle Skole, Lumby

ner, en søskende eller en

og fællesskab med muligheden

Skole, Sanderumskolen,

forælder, og som brænder

for at gøre en forskel. Udover

Tranbjergskolen, Trane

for at bruge deres erfa-

at køre Danmark rundt i uge

Skole og Børneby, True

ringer til at støtte andre

31, har Team Giv Håb i hele

North Efterskole og hos

efterladte. Fra januar

2018 arbejdet for at skabe

Børne- og Familiehuset i

2019 skal de nye frivil-

synlighed og økonomisk op-

Silkeborg.

lige, sammen med vores

bakning til Børn, Unge & Sorg

Forud for et skoleløb får

hold af erfarne unge frivil-

ved events og indsamlinger i

skolen besøg af både

lige, støtte og hjælpe efter-

hele landet. Team Giv Håb har

unge efterladte og en psy-

ladte i alle aldersgrupper

i 2018 indsamlet 1,8 mio. kr.

kolog fra Børn, Unge &

i et nyt landsdækkende

Sorg, der fortæller om at

tilbud: Sorglinjen.

leve med sygdom og sorg.
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| KULTURARBEJDE

Overblik 2018
Kulturarbejde
Udstilling om mindekultur

Åbent brev til ministre

Håbets Aktie

Det Nationale Sorgcenter

Vi har brug for institutionelle

I 2018 nåede Børn, Unge

har i 2018 sammen med

rammer, der gør det legitimt at

& Sorgs årlige oplysnings-

Landsforeningen Liv & Død

være i sorg, og som inviterer til

og indsamlingskampagne

lavet en udstilling om minde-

en fælles samtale om dem, vi

Håbets Aktie ud til næsten

kultur. På udstillingen ’De

savner. Føler man sig ikke hjemme

1 mio. danskere. Målet

døde i vores liv’ viser 50

i kirkens rammer og ritualer, så

med kampagnen er at vise

efterladte i ord og billeder,

er der meget få kollektive invita-

konsekvenserne af at miste

hvordan de hver især

tioner til efterladte om at tale

tidligt i livet og kaste lys på

mindes en afdød. Målet

højt om de døde. Det er en

den ensomhed, som mange

med udstillingen er at

fælles opgave for os alle at

efterladte børn og unge lever

vise mangfoldigheden af

møde efterladte mere åbent.

med. I 2018 deltog kendte

minderitualer og -traditioner

Men det er også et politisk

danskere, der selv har mistet

i Danmark og inspirere de

ansvar! Der er brug for at tænke

tidligt, bl.a. Andreas Jessen,

mange efterladte, som

kultur- og sundhedspolitik sam-

Rane Willerslev, Kaspar

ønsker at skabe en større

men, hvis vi skal gøre livet

Colling Nielsen, Olav

eller bedre plads i livet til

nemmere for efterladte. Sådan

Hergel, Tina Nikolaisen,

en, de har mistet.

skrev direktør Preben Engelbrekt

Frederikke Lett, Anna

i et åbent brev i Kristeligt

Thygesen og Jacob Bitsch.

Dagblad.
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Håbefulde Historier
Med projekt ‘Håbefulde
Historier’ udfordrede vi i
2018 gymnasieelever i hele
landet til at forholde sig til
svære dilemmaer om liv og
død. ’Gå tur med døden’,
’Nye og gamle ritualer’, ’Et
spørgsmål om liv og død’
var blandt de emner, som
eleverne skrev debatindlæg
om i Børn, Unge & Sorgs
skriveværksteder. Som
inspiration fik gymnasierne
besøg af psykologer og
unge efterladte fra Børn,
Unge & Sorg. De tre bedste
indlæg blev bragt i dagbladet Politiken.

Det skal være
lettere at være
efterladt
Livet varer ikke evigt. Det ved vi. Men frygten hos os
alle for at se vores egen dødelighed i øjnene, gør det
svært at rumme mødet med efterladte. Dødens store
tabu betyder, at mange efterladte føler sig isolerede
og alene i sorgen. De rammes dobbelt af deres tab.
Vi arbejder for at gøre det lettere at være efterladt. Vi vil uddanne hele Danmark
til at møde efterladte mere åbent og med mindre berøringsangst overfor døden.
I 2018 inviterede Det Nationale Sorgcenter sammen med Det Etiske Råd alle
danskere til en livsnødvendig samtale om døden på debatmøder i hele landet.
Møderne var for alle interesserede, men især for mennesker, der har alvorlig
sygdom inde på livet selv eller i familien - eller som møder mennesker med
alvorlig sygdom i deres arbejde.
På 10 fuldt bookede arrangementer i hele landet og på Folkemødet 2018, fik
deltagerne inspiration til at tage hul på den samtale om døden, som mange
savner mod til at tage. Med deres nærmeste. Med patienter eller borgere. Eller
med sig selv. Gæstetalere i form af Thyra Frank, Niels Hausgaard, Ghita Nørby,
Søren Gade, Per Larsen, Ritt Bjerregaard, Ester Larsen, Nicolai Wammen, Ole
Raakjær, Ole Hartling og Anne Marie Helger deltog med stærke og personlige
historier om deres eget møde med dødens tabu.
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| DE STØTTEDE I 2018

De støttede i
2018
Tusind tak til alle støtter og
samarbejdspartnere. I 2018
blev vi støttet af bl.a.:
Fonde
Aage og Ulla Filtenborgs Fond af 8. november /

Alfred J. Fock’s Fond / Anders Brøndums Fond /

Any og Richard Sperlings Fond / Arne V. Schleschs
Fond / Brand af 1848 Fond / Civilingeniør H. C.

Bechgaards Fond / Dagmar Andreasens Familiefond /

Det Nissenske Familiefond / Direktør Henry Jørgensen
og hustru / Rigmor Jørgensens Fond / Egmont

Fonden / Ernst og Vibeke Husmans Fond / Fabrikant
Adolph Møller og hustru Antoniette Møllers Fond /
Familien Hede Nielsen Fond / Fijoloca Fonden /

Firmaet A. Fonnesbech Fond / Fonden af 17-12-1981 /
Frantz Hoffmanns Mindelegat / Frimodt-Heineke

Fonden / Færchfonden / Grosserer Andreas Collstrop

og Søn Rudolf Collstrops Mindelegat / Helsefonden /
Henry Donruds Fond / Hotelejer Andreas Harboes

Fond / I.F Lemvigh Müllers Fond / K. Juby Smith’s

Legat / Konsul & Købmand Peder Abraham Kruuse og

hustru Louise Honore Kruuses Mindelegat / Liljeborg-

fonden / Louis Petersens Legat / Lrs. Eduard Troelstrup
og hustru Else Troelstrups Fond / Løvbjerg Fonden /

Manufakturhandlerforeningen i Kjøbenhavns Almene

Fond / NOJ Fonden / Nordisk Ministerråd - Nordregio /
Ole Kirk’s Fond / Omnia Fonden / Otto Sandgreens

Legat Fond / Paula og Axel Nissens Legat / Remmen
Fonden / Rørkærfonden / Sct. Georgs Fonden / SIF
Gruppen A/S / Solar Fonden af 1978 /
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Sportgoodsfonden / Steenbeck’s Legat / Stiftelsen

Løvstrupgård / Sydbank Fonden / Søren og Helene

Hempels Legat / Toyota Fonden / TrygFonden / Tømrermester L.P. Larsen og hustru Olga Larsens Fond /

Ulla og Mogens Folmer Andersens Fond / Understøt-

telsesfonden under Textilhandlerforeningen for Kbh /
HFK´s Understøttelsesfonden under Textilhandler-

foreningen for København / Velfærds- og Forsknings-

fonden for Pædagoger / Velux Fonden / Vissing Fonden
/ Østifterne

Offentlige institutioner
Aarhus Kommune / Frederiksberg Kommune / Kulturstyrelsen / Københavns Kommune / Socialstyrelsen /
Sundhedsstyrelsen

Virksomheder og foreninger
Aarhus Vestre Inner Wheel Klub / Anders Morgenthaler /
Arbejdernes Landsbank / Electrolux Home Products
Denmark A/S / Experian / Gorrissen Federspiel /
Landal Greenparks / New Creations ApS / Royal

Biscuit Co / Sangkoret Vokalkompagniet / Santa Maria
Danmark / Søsterloge nr. 7 Terra Nova - I.O.O.F - /

Odd Fellow Ordenen / Volkswagen Erhvervsbiler /
WIOGA / Økologihaven

Det Nationale Sorgcenter og Børn, Unge & Sorg
70 266 766
info@sorgcenter.dk

Følg vores arbejde
www.sorgcenter.dk
facebook.com/bornungesorg
facebok.com/sorgcenter
twitter.com/sorgcenter
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