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SMILfondens målgruppe er de flere tusinde alvorligt og

kronisk syge børn i Danmark og deres familier på tværs

af diagnoser

SMILfonden giver familierne fællesskab og øger deres  

livskvalitet via sociale arrangementer og rådgivning

Spørgeskema udsendt til familier og sundhedspersonale

• 98 besvarelser fra forældre fra hele landet

• 36 besvarelser fra sundhedspersonale fordelt på OUH, AUH  

og Rigshospitalet

Gennemført juni-august 2020

Udarbejdet af SMILfonden i samarbejde med Boston  

Consulting Group



FORÆLDRENES  
BESVARELSER



53%
af søskende til SMIL  

børn oplever at få  

nye fællesskaber,  

som de ellers ikke  

ville have haft

83%
af forældrene oplever  

at få nye fællesskaber,  

som de ellers ikke ville  

have haft

77%
af børnene oplever  

at få nye  

fællesskaber, som de  

ellers ikke ville have  

haft

MERE

FÆLLESSKAB

De forskellige tilbud betyder ubeskriveligt  

meget for hele familien. Jeg synes især, det  

er guld værd at møde og snakke med  

andre forældre, der står eller har stået i  

lignende situationer.



ØGET  
LIVSKVALITET

99%
oplever, at  

SMILfonden giver  

familie og børn en  

pause fra  
sygdommen

100%
oplever, at  

SMILfonden  

bidrager til  

familiens  
livskvalitet

Vi elsker SMILfonden... den  

giver os en pause fra alt det  

trælse i hverdagen.



BEDRE RELATION  
TIL HOSPITALET

89%
oplever, at SMILfonden  

har en positiv  

indvirkning på børnenes  

lyst til at komme på  

hositalet
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86%
oplever, at SMILfonden  

bidrager positivt

til søskendesmentale  

helbred

96%
oplever, at SMILfonden  

bidrager positivt

til forældrenesmentale  

helbred

BEDRE  

MENTALT  

HELBRED  

100%
oplever, at SMILfonden  

bidrager positivt

til børnenesmentale

helbred
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BEDRE  

SKOLEGANG  

71%
oplever, at det er nemmere at  

sende deres barn i skole efter et  

SMILarrangement



FÆRRE  
SYGEDAGE

46% oplever, at SMILfondens

aktiviteter bidrager til, at de har

færre sygedage for at passe på  

deres barn



40%
oplever, at kontakten til de andre  

familier kan erstatte kontakten til  

sygehuset

100%
oplever, at kontakten til SMILfondens

familieterapeut til tider kan erstatte

kontakten til en praktiserende læge

SMILfondens  

arrangementer betyder  

ALT for både børn og  

voksne og pt ville jeg  

ikke klare hverdagen  

uden mine timer hos  

jeres familieterapeut.

ERSTATTER  

SYGEHUS  

OG LÆGE



SUNDHEDS-
PERSONALETS  
BESVARELSER

Et SMILarrangement hjælper også os behandlere  
helt utroligt meget, fordi det giver familierne  

overskud og de møder andre i samme situation.  
Vibeke Brix, børnelæge, Rigshospitalet



BEDRE  
MENTALT  
HELBRED

oplever en positiv  

effekt på børnenes  

livskvalitet som  

følge af  

fællesskaber i  

SMILfonden

oplever en  

positiv effekt  

på børnenes  

mentale  

helbred

97%



BEDRE RELATION  
TIL HOSPITALET

89% mener, at SMILfonden har  

en positiv indvirkning på  
børnenes lyst til at komme på  

hospitalet



BEDRE  
STEMNING  
PÅ  
HOSPITALET

oplever, at SMILfondens

en bedre stemning på afdelingen
86% aktiviteter bidrager til at skabe

bruger SMILfondens aktiviteter

med patienterne
64% til at lette stemningen i arbejdet



SUNDHEDS-

PERSONALET  

FØLER SIG  

VÆRDSAT

97% af det sundhedsfaglige  
personale oplever, at SMILfonden  
sætter pris på deres indsats og  
kompetencer



STØRRE  
ARBEJDSGLÆDE

86% af det adspurgte  
sundhedspersonale siger, at  

muligheden for at kunne visitere til  

SMILfondens tilbud har en positiv  

effekt på deres egen arbejdsglæde



MERE  
OPLYSTE  
FAMILIER

oplever, at SMILfondens tilbud og fællesskaber

bidrager til, at  familierne generelt er bedre  

informede og mere rustet til at  håndtere 

barnets sygdom

81%



MINDRE  
PRES PÅ  
AFDELINGEN af det sundhedsfaglige personale  

siger, at familier tilknyttet  

SMILfonden bruger hinanden til  

at sparre i en grad, hvor det til  

tider kan erstatte noget af  

kontakten til afdelingen

75%



MINDRE  
ULIGHED I  
SUNDHED er enige i, at SMILfonden støtter på  

tværs af diagnoser med sociale  

tilbud, som ikke udbydes af andre  

foreninger, hvilket er med til at  

mindske uligheden blandt syge børn

78%


