
EVIDENSANALYSE

SMILfonden
VI GØR EN FORSKEL

Udarbejdet i samarbejde med: 



Hvorfor eksisterer vi?
Kernefortællingen: 

Det er indbegrebet af uretfærdighed, når børn bliver ramt af alvorlig, 
kronisk sygdom. Men når diagnosen så tilmed er sjælden, står man 
derudover alene. For sjældne sygdomme får mindre fokus – og dermed 
færre midler at gøre hverdagen tålelig for. 

I Danmark er der tusindvis af disse børn. De lever et liv domineret af 
indlæggelser, operationer, kontroller og tilbagefald – uden den store 
bevågenhed. Og for hvert enkelt barn er der pressede forældre og 
oversete søskende med en hverdag, der er enormt svær at få til at 
hænge sammen. 

SMILfonden vil give disse familier meningsfulde fællesskaber og øge 
deres livskvalitet. Det gør vi ved at lave sociale arrangementer både på 
og uden for hospitalerne. Vi sender børnene og deres familier på 
sommerferie, weekendophold og på netværksture samt afholder fester 
og bygger kreative værksteder på hospitalerne. 

Vi giver familierne ny energi og styrke til at kæmpe videre.



Vores mission og vision

Vision
Vi vil give børn med alvorlige og kroniske 

sygdomme et bedre liv

Missio

n

Vi skaber værdifulde fællesskaber,  og øger 
livskvaliteten for familier med alvorligt og kronisk 
syge børn på tværs af diagnoser

Det gør vi ved at give dem en vigtig pause fra 
sygdom gennem sociale aktiviteter både på og 
uden for hospitalerne

Vi drager omsorg og giver energi og overskud til 
familierne, så de kan klare sig gennem et liv, 
hvor hverdagen er præget af sygdom



SMILfondens værdier

Ingen skal føle sig alene. Vi giver fællesskab, så børn med 

sjældne og alvorlige sygdomme ikke skal føle sig alene og 

anderledes. Vi inkluderer familierne i et værdifuldt fællesskab, 

hvor alle forstår hinanden

FÆLLESSKAB

Vi drager omsorg for både de syge børn og de raske 

søskende og forældre. Vi lytter til dem og deres behov, og vi ser 

familien som en helhed 

OMSORG

Alle vores aktiviteter bliver udført med overskud. Vi brænder 

for at gøre en forskel og sørger for, at de familier, vi møder, går fra 

mødet med SMILfonden med ny energi

OVERSKUD



SMILfonden handler om 
fællesskaber

Vinder af FÆLLESSKABSPRISEN 
2020
Går til personer og organisationer, som 
skaber stærke fællesskaber, som 
bidrager til det danske samfund



Analysen af 
SMILfondens 
arbejde baserer 
sig på svar fra 
familier og 
sundhedsfagligt 
personale

ANALYSENS PRÆMISSER

SMILfondens målgruppe er familier med alvorligt 

og kronisk syge børn på tværs af diagnoser

Spørgeskema udsendt til familier og 

sundhedspersonale
•36 besvarelser fra sundhedspersonale (fordelt på OUH, 

AUH og Rigshospitalet1)

•98 besvarelser fra familer (besvaret af forældre)

Gennemført juni-august 2020 (før og efter camps)

Udarbejdet af SMILfonden i samarbejde med 

Boston Consulting Group

1. Tre respondenter fra OUH, seks fra AUH og 11 fra Rigshospitalet; resterende er anonyme. 
Respondenterne fordeler sig på sygeplejersker, afdelingssygeplejersker, hospitalspædagoger, overlæger, 
leder af familiehus  



FAMILIERNES 
OPLEVELSER AF 
SMILFONDENS 
ARBEJDE



Børnene og 
familierne 
oplever i høj 
grad, at 
SMILfonden 
bidrager til 
stærke 
fællesskaber og 
øger deres 
livskvalitet

100% 
oplever, at SMILfondens aktiviteter giver deres 

familier gode, fælles oplevelser og bidrager positivt 

til familiernes livskvalitet

83% af forældrene mener, at SMILfonden har givet dem nye 

fællesskaber, som de ellers ikke ville have haft

77% oplever, at SMILfonden har givet deres børn nye 

fællesskaber, som de ellers ikke ville have haft

100% mener, at SMILfondens aktiviteter bidrager positivt til 

deres børns mentale helbred

96% af forældrene mener, at SMILfondens aktiviteter 

bidrager positivt til deres eget mentale helbred

99% oplever, at SMILfonden giver en pause fra sygdom
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Fællesskab for børnene og 
familierne
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100% 
oplever, at SMILfonden 

giver deres familier

gode fælles oplevelser

I gør et kæmpe arbejde og I skal vide, at det 
betyder så meget i vores hverdag, at vi har 
mulighed for disse afbræk, hvor vi ikke skal 
tænke på andet end være sammen som familie



Børnene og familierne 
oplever, at SMILfonden 
giver dem nye 
fælleskaber, som de 
ellers ikke ville have 
haft

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

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. 
Vores børn er ikke så store, men når de bliver 
lidt ældre, er jeg overbevist om, at der også for 
dem, vil være stor værdi i at møde andre 
ligesindede. 
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Effekt på børnenes og familiernes 
trivsel og velvære
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100% 
oplever, at SMILfonden 

bidrager positivt 

til børnenes mentale 

helbred

96% 
oplever, at SMILfonden 

bidrager positivt 

til forældrenes mentale 

helbred

86% 
oplever, at SMILfonden 

bidrager positivt 

til søskendes mentale 

helbred



SMILfondens 
arbejde 
bidrager til 
familiernes 
livskvalitet og 
giver en pause 
fra sygdommen

99%
oplever, at 

SMILfonden giver 
familierne og 
børnene en 
pause fra 

sygdommen

100
%

oplever, at 
SMILfonden 
bidrager til 

deres familiers 
livskvalitet

Vi elsker Smilfonden... den giver 
os en pause for alt det trælse i 
hverdagen.



SMILfondens arbejde 
gør det nemmere for 
børnene at komme på 
hospitalet 89%

oplever, at 
SMILfonden har 

en positiv 
indvirkning på

børnenes lyst til 
at komme på 

hospitalet



15

Effekt på børnenes faglighed
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71% 
oplever, at det er nemmere at 

sende deres barn i skole efter 

et SMILarrangement



17

Træk på velfærdsstaten



SMILfonden 
bidrager til færre 
sygedage for 
forældre

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.



57%
af forældrene bruger 
kontakten til andre 

forældre i SMIL som 
støtte i 

dagligdagen
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Det arbejde, I laver, har så ubeskrivelig stor 
betydning for vores børn og har skabt nogle 
helt unikke venskaber på tværs, som ellers 
ikke ville være opstået

Vi er dybt taknemmelig for de tilbud, vi har fået. 
Vi kan se og høre på vores datter, at hun blomstrer 
op. De tilbud gør, at det er til at holde ud, når det 
er rigtig svært

SMILfonden bidrager til stærke fællesskaber på tværs og 
øger familiers livskvalitet

Jeres tilbud og hjælp er så 
fantastisk givende for hele 
familien



DET 
SUNDHEDSFAGLIGE 
PERSONALES 
OPLEVELSER AF 
SMILFONDENS 
TILBUD



Det sundheds-
faglige personale 
oplever i høj 
grad, at 
SMILfonden 
bidrager til 
stærke 
fællesskaber og 
øger 
livskvaliteten 
blandt familierne

97% oplever en positiv effekt på børnenes mentale 

helbred

89% 
mener, at SMILfonden har en positiv 

indvirkning på børnenes lyst til at komme på 

hospitalet

86% oplever, at SMILfondens aktiviteter bidrager til at 

skabe en bedre stemning på afdelingen

81% 
oplever, at SMILfondens tilbud og fællesskaber 

bidrager til, at familierne generelt er bedre 

informede og mere rustet til at håndtere 

barnets sygdom

86% 
siger, at muligheden for at kunne visitere til 

SMILfondens tilbud, har en positiv effekt på 

deres egen arbejdsglæde
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Effekt på børnenes og familiernes 
trivsel og velvære



Personalet 
oplever, at 
SMILfondens 
arbejde har en 
positiv effekt på 
børnenes 
mentale helbred 
og trivsel

Note: % der svarer i høj grad eller i nogen grad 

oplever en 
positiv effekt på 

børnenes 
livskvalitet som 

følge af 
fællesskaber i 
SMILfonden

oplever en 
positiv effekt 
på børnenes 

mentale 
helbred

97
%



89% af det adspurgte 
sundhedspersonale 
mener, at SMILfonden 
har en positiv indvirkning 
på børnenes lyst til at 
komme på hospitalet
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oplever, at SMILfonden giver 

familierne nye fællesskaber, som 

gør det nemmere at håndtere barnet 

sygdom

oplever, at SMILfondens tilbud og 

arrangementer bidrager til gladere 

og styrkede børn og familier

97%
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Samarbejde med SMILfonden



SMILFonden er 

blevet en 

uvurderlig 

samarbejdspartner.

97%
af 

sundhedspersonalet 
oplever et rigtig godt 

eller godt 
samarbejde med 

SMILfonden



SMILfonden 
bidrager til en 
bedre stemning 
og kan hjælpe 
det 
sundhedsfaglige 
arbejde

oplever, at SMILfondens 

aktiviteter bidrager til at skabe 

en bedre stemning på 

afdelingen

86%

bruger SMILfondens aktiviteter 

til at lette stemningen i 

arbejdet med patienterne
64%
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N1 = 35 

Gør svære 

samtaler 

nemmere

Barnet er mere 

komfortabelt med 

at være på 

hospitalet

Hospitalet bliver 

forbundet med 

andet end 

sygdom

Andre 

positive 

effekter

1) Indeholder kun personale (n=35) som har svaret ja til, at SMILfondens aktiviteter 
bidrager til at lette stemningen i deres arbejde med patienterne.  

Personalet oplever, at SMILfondens 
aktiviteter hjælper deres arbejde på flere 
måder
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Effekt på personalets trivsel



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

Tak - det er fantastisk at kunne tale om 

andet end undersøgelser, behandling og 

sygdom - det er skønt, når 

børnene/familierne for en gang skyld 

oplever noget, som ikke er tilgængeligt 

for alle andre. De føler sig "udvalgte", 

"heldige" eller ”specielle” på en positiv 

måde, og det er dejligt at opleve dem 

vokse for en stund.



86% af det adspurgte 
sundhedspersonale siger, 
at muligheden for at 
kunne visitere til 
SMILfondens tilbud har 
en positiv effekt på deres 
egen arbejdsglæde
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Effekt på det sundhedsfaglige 
arbejde



SMILfondens 
tilbud bidrager 
til, at familier er 
bedre rustet til 
at håndtere 
barnets sygdom

oplever, at SMILfondens 

tilbud og fællesskaber 

bidrager til, at familierne 

generelt er bedre informede 

og mere rustet til at håndtere 

barnets sygdom

81

%
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Effekt på afdelingens aktivitet



SMILfonden 
etablerer 
fællesskaber, som 
til tider kan erstatte 
kontakt til 
specialafdeling

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

%
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SMILfondens bidrag til at reducere 
ulighed i sundhed



SMILfonden 
bidrager til at 
reducere 
ulighed i 
sundhed

er enige i, at "SMILfonden støtter 

kronisk og alvorligt syge børn på 

tværs af diagnoser med sociale 

tilbud, som de ikke modtager fra 

andre foreninger. Dette er med til 

at mindske uligheden blandt syge 

børn”

78%
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Jeg finder SMILfondens arbejde vigtigt! 

SMIL arbejder på tværs af diagnoser, 

hvilket er unikt og vigtigt

Jeg mener fonden på bedste vis bidrager med oplysning 

og glæde til en gruppe af børn og familier, der ikke falder 

ind under andre tilbud.  Det bliver gjort på en ligetil og glad 

måde, samtidig med at der udvises respekt for de mange 

alvorligt syge børn 

Jeg synes, det er vigtigt med fokus på kronisk syge 

børn med andet end cancerdiagnoser. Tænker også 

at SMIL netop understøtter dette. Der findes en lang 

række andre kronisk syge/belastede familier, hvor jeg 

ved, at SMILfonden er med til at aflaste hverdagen . 

Mange tak for indsatsen

SMILfonden rammer en ellers overset målgruppe




