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Efterfølgende bilag til Det Nationale Sorgcenter’s årsrapport 2019 

Ved behandlingen af årsrapporten på bestyrelsesmøde den 15. april 2020 vedtog en enig bestyrelsen 
nedenstående tillæg og justering i forhold til årsrapporten for 2019.  

Det fremgår af ledelsesberetningen på side 11 i årsrapporten at:  

”I forhold til budgettet for 2020 (42 mio. kr.) vil en fastholdelse af egenkapitalen betyde et fald i 
egenkapitalens andel af omsætningen til 7,9%. Dette kan synes lavt i forhold til organisationens voksende 
størrelse, muligheder for investeringer og forpligtelser, og det vil have direktionens og bestyrelsens 
opmærksomhed i 2020 og de kommende år.”   

Denne forventning er justeret som følge af coronakrisen, da situationen nu forventes at betyde et markant fald 
i indtægterne for Det Nationale Sorgcenter i 2020. Konkret forventes en nedgang i indtægter på 5,2 mio. kr. 
som følge af aflysning af indsamlingsaktiviteter samt kurser og konferencer mv. 

Forventningen til årets indtægter er således justeret ned fra de oplyste 42 mio. kr. i årsrapporten til 36,8 mio. 
kr. for 2020, hvilket betyder at egenkapitalens andel af omsætningen ikke falder til 7,9%, men derimod 
forventes at blive på ca. 9%. 

For at sikre driften og indtægterne for Det Nationale Sorgcenter vil der foretages betydelige tilpasninger af 
driften.  

Det Nationale Sorgcenter vil i foråret 2020 omlægge en række af sine aktiviteter således, at psykologerne 
fortsat varetager telefonvisitation; afklarende og individuelle samtaler via elektroniske hjælpemidler. Fra uge 
14 i 2020 startede 18 af vores sorggrupper, som har været lukket ned. Det foregår ligeledes via nettet. Det 
drejer sig om grupper for teenagere og unge. Sorglinjen varetages endvidere hjemmefra af de frivillige. 

Der er arbejdes på at få vores psykologiske hotline (”bange for corona”) udvidet til at henvende sig til voksne, 
herunder ældre. Derudover ansøges der om finansiering til at etablere corona-sorggrupper til efterladte i alle 
aldre – og generelt at etablere flere landsdækkende webbaserede sorggrupper.  


