
Årsmagasin  

2021
Bedre liv til syge børn



” Lige fra vi ankom på SMILcamp 
mærkede vi en gensidig 
forståelse for hinanden, og vi 
kommer hjem med ny energi, 
overskud og nogle dejlige 
bekendtskaber. Den ensomhed, 
som vi tidligere har oplevet, er 
væk nu. ” 

Katrine 
Mor til Emilie på 2 år, der lever 
med det sjældne Treacher-Collins’ 
Syndrom
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SMILåret 2021

Vores vigtigste opgave i SMILfonden er at give 
børn med alvorlige og kroniske sygdomme 
et bedre liv. En berigende og omfattende 
opgave, som vi arbejder målrettet efter. Året 
har desværre fortsat budt på restriktioner 
i forbindelse med COVID-19, og dem har vi 
naturligvis taget meget alvorligt og navi-
geret i. Vores målgruppe er sårbar, og derfor 
er alle vores aktiviteter afviklet med hensyn-
tagen til gældende restriktioner og med 
fokus på familiernes bedste.

SMILfondens arbejde på 
og uden for hospitalet
De børn og familier, som er en del af SMIL-
fonden tilbringer uforholdsmæssig meget 
tid på hospitalet og selv, når de forlader 
hos pitalet, følger sygdommen med. 
Sygdom er et grundvilkår for familierne. 
Derfor er det vigtigt, at familierne både 
mærker vores tilstedeværelse på og uden 
for hospitalerne. 

Endnu et fantastisk år er gået i SMILfonden. Et år hvor vi igen gjorde en 
forskel for tusindvis af børn og familier, som lever med alvorlig sygdom.  

Vi var til stede i hele landet både inde på og uden for hospitalerne. Vi 
spredte lys i svære tider og såede frø til nye fællesskaber blandt familier, 
der ellers ikke har nogen at tale med om livet med et alvorligt sygt barn.

Tusindvis af besøgende i SMILET
SMILET, SMILfondens kreative værksted på 
Rigshospitalet har budt over 3.500 børn, 
søskende og forældre velkommen. I en 
evaluering udarbejdet i samarbejde med 
Boston Consulting Group blev det helt tyde-
ligt - SMILET er en kæmpe gave for syge 
børn og pårørende på Riget. Her skabes nye 
fællesskaber, ventetiden bliver nemmere og 
hospitalsbesøget bedre.

Sundhedspersonalet jubler også over 
SMILET, som er en tryg base for børn og 
deres forældre, når de er på hospitalet. 
Derfor er det med stor glæde, at vi til næste 
forår åbner endnu et SMILET, denne gang på 
Aarhus Universitetshospital.

Rekordmange deltagere på 
SMILcamps og netværksture
SMILcamps er altid en stor succes for fami-
lierne, og i løbet af 2021 har over 260 børn, 
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Sisse Fisker  Simon Hesse Hoffmann  
Direktør og stifter Formand

søskende og forældre været afsted. På vores 
6 SMILcamps fik de nye oplevelser sammen 
som familie og med ligestillede. Samtidig var 
5.300 børn og deres familier på netværks-
ture, hvor de fik styrket fællesskaberne og 
følelsen af at høre til.

35.000 minutter på SMILmobilen
SMILfondens rådgivningstelefon, SMILmo-
bilen er blevet en fast forankret del af SMIL-
fonden, hvor børn, søskende og forældre 
kan ringe, hvis de trænger til nogen at tale 
med. Det har rigtig mange benyttet sig af, 
og der er blevet talt ikke mindre end 35.000 
minutter med SMILmobilens kompetente 
rådgivere. Emner som ensomhed, stress, 
selvmordstanker og bekymringer er det, der 
fylder mest hos dem, der ringer og søger 
støtte.

Nye initiativer
I år er der blevet afviklet flere nye typer 
events. Blandt andet fik SMILfonden mere 
end 500 børn og forældre ud at gå over 
sommeren for at dyrke fællesskabet efter et 
forår præget af corona. Aktiviteten SMIL&GÅ 
blev et kæmpe hit og store og små gik 
samlet over 7.605 km, mens der livligt blev 
delt billeder og opdateringer i et online 
fællesskab.

Styrkelse af organisationen
I takt med at SMILfonden vokser sig større, 
stilles større krav til organisation og ledelse. 
For at styrke SMILfonden har vi indgået et 
samarbejde med konsulenthuset Hilde-
brandt og Brandi, som rådgiver os om optimal 
struktur og organisation. I den proces har vi 
ansat Jonas Giersing som vicedirektør. Han 
kommer med stor erfaring fra NGO-branchen 
og får ansvaret for HR, administration og drift. 
Jonas vil sammen med Sisse Fisker udgøre 
den daglige ledelse i SMILfonden.

Kom an 2022 – vi er klar!
2022 kan bare komme an, for arbejdshand-
skerne er på, og vi er mere end klar til at 
knokle for landets syge børn og deres familier. 
Vi ved, hvad de unikke fællesskaber, mulig-
heden for rådgivning og kreative åndehuller 
har af betydning for familierne, og vi mener, at 
endnu flere familier skal have den mulighed. 

TAK
Med den livsnødvendige opbakning og 
støtte fra gode mennesker, fonde, offentlige 
instanser og virksomheder er vi slet ikke i 
tvivl om, at vi nok skal nå ud til endnu flere 
børn og unge i 2022. 

Stort SMIL fra 
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SMILfonden i tal
SMILfonden arbejder hvert år på at gøre livet bedre for familier med alvorligt syge 

børn gennem meningsfulde oplevelser med ligestillede familier, professionel 
rådgivning og kreative åndehuller. I år nåede vi ud til flere syge børn, søskende og 

forældre end nogensinde før. Over 15.000 blev støttet gennem SMILfondens aktiviteter 
i hele landet. Det var muligt, fordi vores indtægter også nåede nye højder. De vigtigste 

tal for SMILfonden og vores aktiviteter i 2021 kan ses her:

5.300
deltagere

på netværksture

3.500
besøgende

i SMILET, SMILfondens kreative  
værksted på Rigshospitalet

562
syge børn og familier

på rekreationsophold

897
opkald

på SMILmobilen

5.000
børn

blev støttet under  
hospitalsmissionerne

264
deltagere 

på SMILcamps

>15.000
blev støttet

 af SMILfondens aktiviteter
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2018 2019 2020 2021

1,5

4,5

7,8

10,7

15,8 

2018 2019 2020 2021

1.200
2.500

6.000

15.000SMILfonden når bredt ud 
og støtter familier fordelt over hele landet:

15,8  
millioner  
er SMILfondens indtægter steget til

>15.000  
blev støttet  
af SMILfondens aktiviteter i 2021

Region Hovedstaden 

34 %

Region Sjælland 

14 %

Region Midtjylland 

24 %

Region Syddanmark 

19 %

Region Nordjylland 

9 %
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Vision, mission  
og strategi

I SMILfonden har vi børn tilknyttet med rigtig mange forskellige diagnoser. Der er over 120 
primærdiagnoser repræsenteret, som er de diagnoser, der fylder mest i barnets sygdomsliv. Ofte 

har børnene flere diagnoser og bruger utrolig meget tid på hospitalet på undersøgelser, operationer 
eller behandlinger. Hjemme overskygger sygdommen også og påvirker alle i familien, og derfor er 

SMILfondens vision at give hele familien et bedre liv. Det gør vi ved både at fokusere på vores mission 
og langsigtede strategier.

Øget livskvalitet og et bedre liv
SMILfondens klare vision er, at vi vil give 
børn med alvorlige og kroniske sygdomme 
et bedre liv. 

Derfor er vores mission at skabe værdifulde 
fællesskaber og øge livskvaliteten i familier 
med alvorligt syge børn gennem vores akti-
viteter på og uden for hospitalerne i hele 
landet. 

Aktiviteterne skal give pause fra sygdom 
og samtidig bygge bro mellem ligestillede 
familier, så stærke fællesskaber kan opstå 
på tværs af diagnoser. Diagnosen er ikke det 
afgørende, det er derimod den gensidige 
forståelse og det usynlige bånd, der spindes 

Strategiske fokusområder 
frem mod 2025:

• Styrke SMILfonden som organisation

• Øge kendskabsgraden til SMILfonden

• Åbning af flere kreative værksteder  
på hospitalerne

• Fortsat styrke samarbejdet med sund-
hedspersonalet omkring visitation og 
dermed støtte flere børn

• Udvide evidensen for SMILfondens 
værdi og effekt

familierne imellem. Én af de ting, der kende-
tegner SMILfondens aktiviteter er, at de ofte 
er rettet mod hele familien. For med et sygt 
barn er hele familien udfordret. Derfor er det 
vigtigt at give alle i familien fornyet energi, 
gode oplevelser og andre at spejle sig i.

SMILfondens aktiviteter er altid planlagt ud 
fra vores tre værdier om omsorg, overskud 
og fællesskab. Vi drager omsorg for og giver 
overskud til familierne, så de kan klare sig 
gennem et liv, hvor hverdagen er præget af 
sygdom. Og så bliver de en del af nye fælles-
skaber, som er helt afgørende for børnenes 
og deres familiers velbefindende.

Omsorg  
Vi drager omsorg både for de syge børn, 

raske søskende og deres forældre. Vi lytter 
til dem og deres behov, og ser familien som 

en helhed.

Overskud
 Alle SMILfondens aktiviteter bliver udført

med et stort overskud. Vi brænder for at 
gøre en forskel og sørger for, at familierne 

går fra mødet med SMILfonden med fornyet 
energi.

Fællesskab
Ingen skal føle sig alene. Vi giver børn 

med sjældne og alvorlige sygdomme et 
fællesskab, så de ikke føler sig anderledes 

og ensomme. Vi inkluderer familierne i 
et værdifuldt fællesskab, hvor alle forstår 

hinanden.

Tre kerneværdier
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SMILfondens to 
fokusområder

I dag afvikler SMILfonden aktiviteter på 
hospitaler i hele landet. Aktiviteterne består 
af SMILET, et bemandet kreativt værksted 
og krea-vogn, flere årlige hospitalsmissioner 
med uddeling af krea-kasser helt inde på 
sygesengen samt SMILfondens hospitals-
fester, der samler familier på tværs af diag-
noser til musik, forkælelse og samvær.

Hospitalsaktiviteterne har som formål at 
forbedre børnenes association til hospitalet 
og hjælpe med at give mere indhold og 
glæde, når det syge barn skal være på hospi-
talet i flere timer, dage og måske endda 
måneder.

SMILfondens andet fokusområde er akti-
viteter uden for hospitalerne. Et fokus-
område der fortsat fylder mere og mere. 

Aktiviteterne består blandt andet af SMIL-
camps, hvor familier med alvorligt syge 
børn inviteres på ophold med sociale akti-
viteter, og efterfølgende mødes de igen på 
netværksture, hvor de får unikke oplevelser 
og styrket deres fællesskaber. Derudover 
er SMILmobilen, SMILfondens rådgivning-
stelefon, en mulighed for at få professionel 
vejledning og støtte.

Formålet med aktiviteterne uden for hospi-
talerne er at sikre længerevarende fælles-
skaber blandt familier med alvorligt syge 
børn og at styrke deres mentale helbred.

Det er kombinationen af de to fokusom-
råder, der skal være med til at forbedre livet 
hos alvorligt syge børn og deres familier.

SMILfonden har to fokusområder, som består af indsatser inde på hospitalet og 
indsatser, der finder sted uden for hospitalsrammerne. Begge fokusområder er 
enormt vigtige og bidrager til, at vi kan bevæge os tættere på vores vision om at 

skabe et bedre liv for børn med alvorlige og kroniske sygdomme.

Aktiviteter for 
indlagte børn på 

landets hospitaler

 •  SMILET, kreativt 
værksted

 • Hospitalsmissioner

 •  Kåring af årets  
SMIL

 • Hospitalsfester

Aktiviteter for 
alvorligt syge børn 

uden for hospitalerne

 • SMILcamps

 • SMILmobilen

 • Netværksture

 • SMILhuset
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Fokusområde

Aktiviteter for 
indlagte  

børn på landets 
hospitaler 

Gode stemningsfyldte oplevelser på hospitalet er med til at give 
syge børn mere lyst til at komme på hospitalet igen. SMILfonden er 

til stede på 24 hospitaler i Danmark, hvor der er børneafdelinger. 
Børnene får gennem SMILfondens hospitalsaktiviteter en 

mere positiv association til hospitalet, angsten mindskes og 
undersøgelserne går nemmere. Det er til stor glæde for både børn, 

forældre og sundhedspersonale. 
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Aktiviteter for indlagte børn på landets hospitaler 

SMILET mindsker angst  
for hospitalet

I løbet af 2021 har over 3.500 børn og fami-
lier lagt vejen forbi SMILET. Her fik de en 
pause fra hospitalsverdenen gennem et 
kreativt åndehul, hvor fantasien fik frit løb 
med glimmer, maling, ler, perler og alverdens 
andre ting. 

Salli på 3 år er en hyppig gæst i SMILET. 
Hun er født med den kroniske tarmsygdom 
Morbus Hirschsprung, og er ofte på hospi-
talet. Før SMILET åbnede, var Salli meget 
angst for at skulle på hospitalet. ”Når vi 
nærmede os, græd hun rigtig meget. Det 
har været rigtig forfærdeligt at komme på 
hospitalet” fortæller Sallis mor, Helena. Men 
nu har SMILET været med til at vende Sallis 
angst. Det er blevet et frirum, der får hendes 

Rigtig mange alvorligt syge børn er angst for at skulle på hospitalet. 
3-årige Salli var én af dem, der kæmpede med hospitalsangst, men 
efter det kreative værksted SMILET på Rigshospitalet er åbnet, er 

hun ikke bange mere.

" SMILET har givet stor værdi 
til både indlagte og ambulante 
børn. Ligesom søskende og 
forældre har haft stor glæde 
af at komme i SMILET og 
få tankerne om sygdom på 
afstand. ”  

Mette Marie Friis Hansen,  
Chefsygeplejerske på børneafd. 
på Rigshospitalet
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tanker væk fra sygdom og som gør, at hun 
ligefrem glæder sig til at komme på hospi-
talet. En forandring som rigtig mange andre 
forældre også kan nikke genkendende til. 
Siden opstarten har SMILET været med til at 
mindske angsten for at skulle på hospitalet 
for rigtig mange syge børn.

Det helt særlige ved SMILET er, at det er et 
fast fristed på hospitalet med lange åbnings-
tider, der altid er bemandet med dygtige 
børnekunstformidlere og engagerede frivil-
lige.  Desuden har SMILET en fantastisk 
krea-vogn, der kører rundt på 10 afdelinger 
på Rigshospitalet. Med krea-vognen får syge 
børn, der ikke har mulighed for at være nede 
i det kreative værksted stadigvæk mulighed 

” SMILET betyder alt for 
Laura Marie og mig, når vi er 
indlagt. Siden det åbnede, er 

det blevet meget lettere at 
være på Rigshospitalet. Hun 
vil nærmest ikke hjem igen, 

fordi hun elsker at lave krea-
ting og glemmer, hun er på 

hospitalet. ” 

Sandie  
Mor til 5-årige Laura Marie, 

der er levertransplanteret

for at være kreativ på hospitalet. Børnene får 
en pose fyldt med magiske krea-ting, så de 
kan glemme tid og sted for en stund.

Der findes ikke et kreativt hospitalsværk-
sted af samme kaliber i verden. Gennem 
de kreative processer får børnene ny energi 
og glæde, så de bedre kan klare de under-
søgelser og behandlinger, de skal igennem. 
Til foråret 2022 åbner SMILfonden endnu et 
SMILET på Aarhus Universitetshospital, så 
endnu flere syge børn kan få kreative ople-
velser på hospitalet. Ledelsen på Aarhus 
Universitetshospital er meget positive over 
for SMILET, og SMILfonden oplever en enorm 
støtte og et godt samarbejde.

SMILET har stor 
værdi

SMILET er et meget betydningsfuldt sted for børn og familier, der 
kommer på Rigshospitalet. En evaluering baseret på knap 100 familier 

udarbejdet i samarbejde med Boston Consulting Group (pro bono) viser 
SMILETs store værdi.

99 %
mener, at SMILETs aktiviteter har en 
positiv indvirkning på deres barns 

mentale helbred

97 %
oplever, at SMILET har en positiv 

effekt på deres barns lyst og 
indstilling til at komme på hospitalet

98 %
mener, at SMILET bidrager til 

familiens livskvalitet

99 %
oplever som forældre at få en pause 

fra sygdom i SMILET
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Aktiviteter for indlagte børn på landets hospitaler  

Hospitals missioner som 
kreativt åndehul

Timerne kan føles afsindig lange, når man som barn er indlagt på 
hospitalet. Derfor er SMILfonden hvert år på missioner ude på landets 

hospitaler for at aflevere krea-kasser til indlagte børn. Igen i år har  
vi fået uvurderlig hjælp fra sundhedspersonale og frivillige i hele landet 

til at uddele krea-kasserne. 

SMILfonden har afviklet tre større hospitals-
missioner på tidspunkter i løbet af året, hvor 
det er ekstra svært at være indlagt. Én ved 
påske, sommer og jul. Hospitalsmissionerne 
er blandt andet uddeling af krea-kasser 
med små kreative projekter, underholdning 
og guf. Med årets missioner mærkede de 
indlagte børn, at der var nogen, som tænkte 
på dem i en svær tid, og de fik noget at lave, 
så de kunne glemme tiden lidt. Ved påske-
missionen blev der uddelt 650 krea-kasser 
og ved sommermissionen 1.000 til stor 
glæde for de børn, der var indlagt.

Den mest omfangsrige hospitalsmission er 
julemissionen, hvor vi i år nåede 24 børneaf-
delinger og to børne- og ungehospicer med 
hjælp fra sundhedspersonale og mere end 
23 frivillige rundt i landet. Vi nåede endda 
helt til Grønland og Færøerne med pakker 
og julegodter. Under julemissionen blev 
der uddelt 3.000 julekalendere, 1.500 krea-
kasser og hundredvis af SMILbamser og 
julelækkerier. Der var julefester og koncerter 
på hospitalerne og flere børneafdelinger 
blev pyntet flot op.
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” SMILfonden har været forbi med 30 lækre krea-
kasser til de indlagte børn på Børn & Unge på Sygehus 
Sønderjylland. Det er en rigtig herlig gave, fordi dagene 
let kan blive lange, når man er indlagt på sygehuset. ” 

Lis Christiansen  
Sygeplejerske på Sygehus Sønderjylland  
ved sommermission

” At være indlagt med sit syge barn 
i december og specielt juleaften 
var fyldt med sorg og følelsen 
af tomhed. Det var så hårdt! 
SMILfonden løfter os familier op og 
spreder omsorg og kærlighed. ” 

Tanja 
Mor til 4-årige Oliver med den 
sjældne medfødte tilstand MMIHS 
syndrom

” Børnene lyser op, når de får 
SMILkreakassen. Det er fantastisk at se. ” 

Sygeplejerske fra Nordsjællands Hospital 
ved påskemission

” På Rigshospitalet synes vi, at SMILET er et rigtig vigtigt initiativ. 
Det er vigtigt, at de børn, vi har indlagt i en længere periode, børn 
i ambulante forløb og børn, som er her med en syg og indlagt 
forælder, får mulighed for kvalificeret adspredelse med dygtige 
børnekunstformidlere, der introducerer dem til forskellige kreative 
aktiviteter. Tak for, at vi alle sammen har fået det her fine rum i 
forhallen. ” 

Per Christiansen 
Hospitalsdirektør (CEO) på Rigshospitalet

15 SMILfonden | Årsmagasin 2021 Menu



I SMILfonden kan vi ikke komme i tanke om 
nogen bedre at hylde end de ansatte på 
landets hospitaler, der hver eneste dag gør 
en livsnødvendig forskel for alvorligt syge 
børn og deres familier. Årets SMIL uddeles 
til en sundhedsperson, der gør noget 
ekstraordinært for børn tilknyttet hospi-
taler i Danmark. Børnene og deres fami-
lier indstiller en person, de synes fortjener 
prisen, og får på den måde givet noget 
tilbage.

I år var det speciallæge Uffe Tange Holst, der 
løb med Årets SMILpris. Han blev nomineret 
af en lang række børn og deres familier, 
der ikke kun betragter Uffe som læge, men 
derimod en kæmpe helt, og som den sund-
hedsperson, der betyder allermest for dem. 
Stor tak for din enestående indsats, Uffe!

” Uffe har gjort en kæmpe forskel for os. Han 
var den der endelig kunne finde en diagnose 
på Storm efter 4 års sygdom, og som altid har 
smidt, hvad han har i hænderne for at hjælpe. 
Vi kan få fat i ham på alle tider af døgnet, en 
kæmpe tryghed for os i svære tider! ” 

Sandra 
Mor til 7-årige Storm, der lever med 
tarmsygdommen Morbus Hirschsprung

” SMILfonden gjorde december til en helt fantastisk måned på 
Rigshospitalet. Fra SMILET så vi de sjoveste og farvestrålende 
julekreationer, og der blev uddelt bamser, kreakasser og slik til 
utallige børn, der kvitterede med glæde og smil. Afdelinger blev 
pyntet festligt op, og der blev holdt den dejligste julefest lige 
inden, der blev lukket ned for alle arrangementer. ” 

Charlotte Blix,  
Leder af Rigshospitalets BørneUngeProgram

Årets SMIL
Hvert år kårer SMILfonden Årets SMIL, og i 2021 gik hædersprisen til  
Uffe Tange Holst, der er speciallæge i kolorektal- og børnekirurgi på  

H.C. Andersen Børne- og Ungehospital i Odense.
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Fokusområde

Aktiviteter for 
alvorligt syge børn 

uden for hospitalerne
At være en del af stærke fællesskaber er livsnødvendigt 

for at trives, og derfor arrangerer SMILfonden også sociale 
arrangementer uden for hospitalerne. Gennem sociale aktiviteter 

som SMILcamps og netværksture får de syge børn og deres 
familier en pause fra sygdom og møder andre i samme situation.
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Aktiviteter for alvorligt syge børn uden for hospitalerne 

Fællesskabende SMILcamps og  
netværksture for ligestillede familier

I SMILfonden sår vi frø til nye fællesskaber og får dem til at gro i 
familier, der savner nogen, der forstår dem. Det gør vi gennem vores 

nærende SMILcamps og netværksture.

SMILcamps
SMILcamp er SMILfondens helt store begi-
venhed for alvorligt syge børn og deres 
familier. I år har over 260 deltagere været 
afsted på vores 6 camps fordelt hen over 
året. Mange af familierne er adskilt i lange 
perioder, og har ikke været på ferie sammen 
i årevis, måske nogensinde. De færreste har 
overskud til at planlægge ferie, og derfor er 
familierne meget taknemmelige for at få 
flere dage på Comwell Hotels sammen, hvor 
der er sørget for det hele. Der er planlagte 
familieaktiviteter, rådgivende foredrag, krea-
tive projekter og underholdning. Som noget 
helt nyt havde vi i år en hel camp udeluk-
kende med børn med nyresygdomme. Det 
gav et særligt fællesskab, fordi både børn og 
forældre havde unik forståelse for livet med 
lige akkurat den slags sygdomme.

Årets SMILcamps gav familierne langva-
rige minder, og dyrebare fællesskaber med 
andre familier, der lever med et sygt barn. 
Familierne fik fornyet energi, tiltrængt tid 
sammen og en pause fra sygdom. 

Netværksture
SMILfonden har i løbet af 2021 haft 5.300 
personer på netværksture, der gav et 
tiltrængt afbræk fra en barsk hverdag med 
sygdom. Netværksturene er oftest for hele 
familien, og gik i 2021 blandt andet til Fårup 
Sommerland, Knuthenborg Safaripark, 
LEGO House, LEGOLAND, Zoologisk Have 
og Bellevue Teatret. Igen i år inviterede vi 
også til hæsblæsende Sports Car events og 
magiske foto shoots for flere grupper børn 
og unge. Og så blev 140 forældre til alvor-
ligt syge børn forkælet med lækker middag, 
koncert med MusikBeRiget og overnatning 
på Comwell Hotels. Forældrene tænker sjæl-
dent på sig selv, og havde i den grad fortjent 
at få tiltrængt kvalitetstid og en nats søvn 
uden afbrydelser.
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” Når jeg skal indlægges, kan jeg drømme mig 
tilbage til racerbanen, mens jeg sover. ” 

8-årige Milton 
efter SportsCar event med SMILfonden,  inden en 
større operation grundet hans mellemgulvsbrok

” Vi kan slet ikke beskrive, hvor meget SMILcampen  
betød for vores familie. Vi render rundt med et stort  
smil hele tiden og en ro indeni, som vi ikke har haft i  
lang tid. Noah, der kæmper med 1000 ting, fik en  
masse nye venner, og følte sig som en del af flokken,  
hvor andre er ligesom ham. ” 

Jeannie  
mor til 11-årige Noah, der blandt andet lever med alvorlig nyresygdom

” SMILcamp har betydet, at vi har fået 
mulighed for rent faktisk at holde 
ferie sammen som familie. Det har 
givet os fornyet energi, fordi vi har 
oplevet en masse skønne ting og 
været sammen med en masse skønne 
familier, ansatte og frivillige. I har 
givet os venskaber for livet. ” 

Familie på SMILcamp
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Aktiviteter for alvorligt syge børn uden for hospitalerne 

Familiegåture og SMILmobilen 
skaber samhørighed

Som noget helt nyt afviklede SMILfonden familiegåture, der både styrkede 
det interne bånd i familien og familierne imellem. Og så blev SMILmobilens 

åbningstider udvidet, så alle familier tilknyttet SMILfonden nu har mulighed for 
at modtage kompetent rådgivning.

SMIL&GÅ
SMIL&GÅ var en helt ny aktivitet i SMIL-
fonden i 2021. Det startede med, at over 100 
familier gik sammen hver for sig i hele landet. 
Igennem 10 uger var familierne også med 
i et online SMILfællesskab via appen easy-
move. Hver dag udførte de fysiske, sociale, 
sjove og omsorgsfulde aktiviteter sammen, 
eller udfordrede hinanden i aktiviteterne.

Det hele kulminerede i et større SMIL&GÅ 
event fire steder i landet, hvor alle familierne 
mødtes og gik en fastlagt rute sammen i 
den smukke natur. Samlet set gik familierne 
7.605 km, og udover kilometer i benene fik de 
styrket deres fællesskaber efter et forår, der i 
høj grad var præget af corona og restriktioner.

” SMIL&GÅ har været et virkelig godt 
forløb. Det med at tage T-shirten på 
og gå sammen for et godt formål var 
rigtig dejligt. Det har givet mulighed 
for at være aktive og også give noget 
tilbage for alt det fantastiske, vi får fra 
SMILfonden. I gør en kæmpe forskel ” 

Mette 
Mor til 11-årige Sofus, der lever  
med alvorlig sygdom
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” Vi har kun været en del af 
SMILfonden under corona, hvor  
der ikke har været særligt mange 
fysiske arrangementer. Så det var 
rigtig dejligt at komme ud og se 
andre mennesker i samme  
situation som os. ” 

Lise 
Mor til Valdemar på 10 år med den 
kroniske tarmsygdom colitis ulcerosa

” Rebekka er så sød, og man bliver 
hurtigt tryg ved hende. Hun følger op, 
hvis hun synes, at det er længe siden, 
at hun har hørt, om der er noget nyt. 
Og det betyder ALT – for huske, det 
kan jeg ikke mere. ” 

Anonym bruger af SMILmobilen

” Lea er altid rummelig, lyttende og 
ved hvordan hun skal støtte mig, eller 
give gode råd til, hvordan jeg kommer 
videre, hvor jeg er låst fast. Jeg har det 
altid bedre og har mere overskud efter 
en snak med Lea. ” 

Anonym bruger af SMILmobilen

SMILmobilen
SMILfondens rådgivningstelefon, SMIL-
mobilen, viste sig igen i år at være en 
meget betydningsfuld livline for famili-
erne. SMILmobilens faste familierådgiver 
Lea Lykkegaard og socialrådgiver Rebekka 
Øst har i løbet af 2021 talt mere end 35.000 
minutter med syge børn, raske søskende og 
forældre, der havde brug for deres hjælp. 
Familierne ringer med mange forskellige 
typer af problematikker og spørgsmål. I 2021 
er der blandt andet blevet ringet ind om 
alt fra stress, ensomhed, selvmordstanker, 
skilsmisse, bekymringer for det syge barns 
helbred til tabt arbejdsfortjeneste og para-
graffer i lovgivningen.

Med SMILmobilen føler familierne sig ikke 
længere alene. Her ved de, at de trygt 
kan søge professionel hjælp til livet med 
et alvorligt sygt barn. Det giver en ro og 
samhørighedsfølelse.

35.000 
minutters opkald

til SMILmobilen, SMILfondens

rådgivningstelefon

92% 
føler sig i højere grad som 

en del af et fællesskab 
med andre med samme 

udfordringer efter SMIL&GÅ
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Organisation 
Det er en stærk fælles front, der står bag SMILfondens indsats.  

Og det er med kampgejst og gåpåmod, at foreningens ansatte såvel 
som bestyrelse arbejder for at komme tættere på visionen om at give 

alvorligt syge børn og deres familier et bedre liv. 

Ansatte
Da SMILfonden løbende vokser sig større, 
har der i 2021 været et udpræget fokus på 
at styrke organisationen. Vokseværket stiller 
nemlig krav til organisationens ledelse og 
strategier. Først og fremmest er der indgået 
et nyt samarbejde med nogle af Danmarks 
førende strategirådgivere, Hildebrandt og 
Brandi, der pro bono har lavet analyse af, 
hvordan SMILfonden bliver endnu bedre 
som organisation og til at skabe de bedste 
resultater for målgruppen. I slutningen 
af året blev SMILfonden forstærket, da 
Jonas Giersing indtrådte i ledelsen som 

vicedirektør. Jonas har blandt andet omfat-
tende erfaring fra NGO-branchen med virk-
somhedsledelse og implementering af stra-
tegier og har allerede vist sig som en stærk 
spiller for SMILfonden.

Jonas Giersing og direktør Sisse Fisker udgør 
den daglige ledelse og derudover består 
SMILfonden af et lille sekretariat med ansvar 
for økonomi, administration og HR. Endvi-
dere er der en række projektledere, fundrai-
sere, visitationsansvarlige og børnekunstfor-
midlere, der alle er med til at gøre en forskel 
for familier med alvorligt syge børn.

” Det bliver virkelig spændende og 
meningsfuldt at være med til at lede 
SMILfonden og bidrage til at støtte 
endnu flere syge børn og deres 
familier. SMILfonden er nået rigtig 
langt på kort tid, og der er behov for, 
at den gode udvikling fortsætter, og 
at organisationen styrkes yderligere 
til gavn for flere børn. ” 

Jonas Giersing,  
SMILfondens vicedirektør 2021
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Simon Hesse Hoffmann
Bestyrelsesformand, 
Investor og 
Bestyrelsesarbejde

Vibeke Brix Christensen 
Bestyrelsesmedlem, 
Børnelæge på 
Rigshospitalet

Charlotte Blix
Bestyrelsesmedlem, 
Leder af Rigshospitalets 
BørneUngeProgram

Laura Vilsbæk Olesen
Bestyrelsesmedlem,  
Digital forretningsudvikler

Allan Feldt
Bestyrelsesmedlem,  
Selvstændig

Dorte Horsholt
Kasserer, Selvstændig 
erhvervsdrivende

Michael Løve
Bestyrelsesmedlem,  
CEO Netto International

Klaus Birkelund Johansen
Bestyrelsesmedlem, 
Overlæge Børn og Unge 
Aarhus Universitetshospital 

Niels Kornerup
Bestyrelsesmedlem, 
Partner, Bech-Bruun 

Bestyrelse
SMILfondens frivillige og alsidige 
bestyrelse støtter foreningens 
arbejde med et væld af faglige 
kompetencer inden for sundheds-
væsenet, erhvervslivet, virksomheds-
samarbejder og bestyrelseserfaring. 

Stor tak for indsatsen til bestyrelsen, 
der igen i år har været med til at 
udvikle SMILfondens arbejde og år 
efter år bidrager til, at vi formår at 
forny og forbedre os.
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Tak for stor 
opbakning 

I SMILfonden vil vi rigtig gerne takke alle jer, der bidrog til, at 
vi trods hensyntagen til COVID-19 kunne afvikle næsten 100 

aktiviteter i 2021 for alvorligt syge børn og deres familier. Det 
er kun muligt at give de pressede familier et bedre liv med 

den store opbakning og økonomiske tilslutning SMILfonden 
har mærket og fortsat mærker. Så tusind tak til alle, der støtter 
vores arbejde - private givere og medlemmer, såvel som fonde, 

virksomheder og offentlige puljer.

Privat støtte
Det er muligt at støtte SMILfonden som 
privatperson på mange forskellige måder. 
I år er der blandt andet blevet cyklet, løbet, 
spist og budt til fordel for foreningens 
arbejde.  

Bike4Kids
For tredje år i træk trampede de sejeste 
cykelryttere fra Bike4Kids hårdt i pedalerne 
og indsamlede 325.000 kr. til vores aktivi-
teter. Det er det største beløb, de hidtil har 
indsamlet, og vi er meget taknemmelige for 
deres engagement. 

Anemone-løbet
Familieløbet Anemone-løbet blev holdt for 
ottende gang i år og indbragte 31.000 kr., 
der gik ubeskåret til SMILfonden. Anemone 
er en helt særlig pige, der gennem SMIL-
fonden har fået uundværlige fællesskaber 
med andre, der også lever med kroniske 
sygdomme. Anemone-løbet illustrerer år 
efter år familiens taknemmelighed over 
SMILfondens eksistens, og det er vi utrolig 
glade for.

SMIL&SMAG
For første gang afviklede SMILfonden et vel-
gørenhedsarrangement på Comwell Hotel i 
Sorø, nemlig SMIL&SMAG. 150 gæster købte 
billet til arrangementet, der bestod af en 
4-retters gourmetmiddag lavet af dygtige 

kokke fra hele landet, underholdning og 
auktion. Her lød hammerslaget på Simon 
Kjærs landsholdstrøje fra kampen, hvor 
Christian Eriksen faldt om i Parken på flotte 
45.000 kr. Hele arrangementet indbragte 
365.000 kr. til SMILfondens arbejde – og vi 
er så taknemmelige for alle, der donerede til 
auktionen og for de flotte slutbud.

Sådan kan du støtte 
som privatperson

• Giv et fast beløb hver 
måned

• Giv et engangsbeløb

• Bliv medlem for 200 kr. 
om året

• Støt gennem arv eller 
testamente

Se mere på smilfonden.dk
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Tak for stor opbakning 

Tak til fonde
SMILfondens arbejde afhænger i høj grad af fondsstøtte. Af den grund er vi meget taknemmelige for alle 
de donationer, vi har modtaget i 2021 fra både små og store fonde. Det er med disse donationer, at vi igen 

i år har støttet tusindvis af alvorligt syge børn, forældre og søskende i hele landet. SMILfondens største 
donorer i 2021 ses her:

Hoffmann og Husmans Fond 

C. E. Jensens Fond 

Aase og Chr. Lauritz-Jensens Fond 

Ragnhild Bruuns Fond 

” SMILfondens arbejde med at 
støtte og hjælpe børn med alvorlige 
kroniske sygdomme bidrager til at 
skabe livsglæde og overskud blandt 
landets mindste, der går igennem en 
svær tid. Salling Fondene er derfor 
stolte over at støtte det nye kreative 
værksted SMILET. Et nyt fristed for 
alle børn og unge med tilknytning til 
hospitalet i Skejby, som vil gøre en 
positiv forskel. ” 

Karen Salling,  
Næstformand i Salling Fondene
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Tak for stor opbakning 

Virksomhedspartnerskaber 
I SMILfonden er vi meget stolte over alle vores etablerede såvel som nye 

virksomhedspartnerskaber. Det er med afsæt i disse samarbejder, der både omfatter økonomisk 
støtte og donation af services og produkter, at vi kan afvikle aktiviteter af høj kvalitet. Donationer af 

enhver slags er kærkomne og har stor betydning for vores mange aktiviteter. 

Cloetta
Cloetta er SMILfondens trofaste samarbejds-
partner, der hvert år siden SMILfondens etab-
lering støtter vores arbejde på alle tænkelige 
måder. Igen i år har Cloetta doneret et stort 
kontant beløb og en masse af deres lækre 
produkter. De var også hovedsponsor på 
vores event SMIL&GÅ og præmiesponsor på 
årets skrabejulekalender. Alt i alt et samar-
bejde vi er utrolig stolte over.

Med24
SMILfonden har indgået et nyt stærkt part-
nerskab med Med24, der er en online helse-
butik. Partnerskabet består i, at kunder 
ved varebestilling også har mulighed for at 
donere et beløb til SMILfonden. Med24 har 
desuden solgt julekalendere og øvrigt SMIL-
merchandise samt været med til at udbrede 

kendskabet til SMILfonden ved at vedlægge 
brochurer om SMILfondens arbejde i deres 
vareforsendelser.

Essity
I sommeren 2021 indgik SMILfonden og 
hygiejne- og sundhedsvirksomheden Essity 
et samarbejde, hvor alle kunder i landets 
Netto-butikker kunne købe Lotus toiletpapir 
og samtidig støtte SMILfondens arbejde. 
Kampagnen var succesfuld, og salgsugen 
blev registreret som den bedste på året for 
Lotus i Netto til stor glæde for både os og 
Essity. 

Comwell Hotels
SMILfondens mange camps og forældrear-
rangementer er igen i år blevet afviklet på 
Comwell Hotels i hele landet. Samarbejdet 

med Comwell Hotels går flere år tilbage, 
og det er vi meget taknemmelige over. 
Niveauet er altid tårnhøjt, og familierne er 
fyldt op på glæde og energi, når de tager 
hjem igen derfra.

CC Hobby
CC Hobby er en uundværlig samarbejds-
partner for SMILfondens kreative værksted 
SMILET på Rigshospitalet, og nu også snart 
SMILET på Aarhus Universitetshospital. Hver 
dag bidrager de til, at besøgende børn og 
unge kan lave lige det, de drømmer om og 
har fantasi til. Med lækre kvalitetsprodukter 
og udstyr fremtrylles bl.a. drager, robotter 
og foam-clay monstre. Børnene lyser helt op, 
når de ser det kæmpe udvalg fra CC Hobby.

Ejner Hessel 
Hvert år kører SMILfondens ansatte og frivil-
lige land og rige rundt med krea-kasser, 
forplejning og alverdens andre ting, der skal 
bruges til vores mange aktiviteter på og 
uden for hospitalerne. I den forbindelse har 
Danmarks største bilforhandler Ejner Hessel 
igennem de seneste tre år stillet en bil til 
rådighed, hvilket har kæmpe stor betydning 
for os.

FORCE Technology
En stor tak skal også lyde til FORCE Techno-
logy, der igen i år har givet os gratis husly i 
deres kontorlokaler i Lyngby. På den måde 
har vi sparet rigtig mange penge, som vi i 
stedet har brugt på vores målgruppe.
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Tak for stor opbakning 

Tak til virksomheder 
Tak til alle virksomheder, der bakkede op om SMILfondens arbejde i løbet af 2021. Opbakningen er 

helt essentiel for gennemførelsen af vores aktiviteter, og dermed også for rigtig mange alvorligt 
syge børn og deres familier. Donationer af enhver størrelse er betydningsfulde for SMILfondens 

indsats, men her ses de største virksomhedsdonorer i 2021:

Også en stor tak  
for støtten til

H. Vangsted Invest ApS 

TM
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Tak for stor opbakning 

Tak til frivillige og ambassadører 
Stor tak til alle SMILfondens mange frivillige og ambassadører, som gennem deres store 
engagement og indsats hvert år hjælper, så vi får sat fokus på SMILfondens arbejde og 

kommer godt i mål med alle vores aktiviteter.

Frivillig arbejdskraft 
Den frivillige arbejdskraft i SMILfonden er 
uundværlig. Udover SMILfondens frivillige 
bestyrelse er der også en lang række frivil-
lige, som er med til at planlægge og afvikle 
SMILfondens aktiviteter. Mange er faste 
frivillige, der i årevis har deltaget på SMIL-
camps, uddelt krea-kasser på hospitalerne 
og meget andet. I år er der kommet en stor 
portion nye dygtige frivillige til i SMILET på 
Rigshospitalet, der i høj grad drives af frivil-
lige kræfter. Her er de med til at give pauser 
fra sygdom og nærvær til de mange besø-
gende børn og deres familier. Der er over fire 
gange så mange frivillige som ansatte, og 
det er den frivillige arbejdskraft, der bidrager 
til, at vi kan gøre meget mere for de penge, 
vi får tilført. For eksempel, at vi kan holde 
SMILET åbent hver dag. Derfor er vi glade 
for, at SMILfonden hele tiden udvider med 
kvalificeret frivillig arbejdskraft.

SMILambassadører
SMILfondens ambassadører skal også have 
en stor tak for igen i år at være med til at 
støtte og udbrede kendskabet til SMILfon-
dens arbejde.

Vores ambassadører bidrager på forskellige 
måder, der alle er betydningsfulde. Blandt 
andet blev der til SMILfondens velgøren-
hedsaften udlovet en ambassadørpakke 
med to billetter til håndboldkamp med 
Casper U. Mortensen, en dag på job med 
tv-vært Stine Bjerre Mortensen, trænings tur 
med Camilla Pedersen, børnebøger af 
Kristian Gintberg, Viktor Axelsens selvbio-
grafi samt et gavekort til Liv Martine og 
Simone Thorup Eriksens webshop.

Ambassadørerne deltager også ved SMIL-
fondens aktiviteter, hvor de møder børnene 
og deres familier i øjenhøjde. I 2021 gav 

sanger og ambassadør Hjalmer stemnings-
fyldte og minderige koncerter for familierne, 
mens Simone Thorup Eriksen gang på gang 
var primus motor for de hyggeligste kreative 
og magiske pop-up værksteder.

” Jeg er frivillig i SMILET, fordi 
jeg synes, det giver så meget 
mening at give syge børn, deres 
søskende og forældre mulighed 
for at have et ’helle’ i den ellers 
tunge og bekymringsfyldte 
tilværelse som patient og 
pårørende. Som tidligere ansat 
i hospitalsvæsenet ved jeg, 
hvor stort et behov der er for 
et sådant sted med hyggelige 
rammer, glad kreativitet og 
fredelig fordybelse. ” 

Elsebeth,  
pensioneret læge og fast frivillig i 
SMILET på Rigshospitalet
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Regnskab og nøgletal

Indtægter fordelt på kategorier 2021

Omkostninger fordelt på aktiviteter 2021

 Medlemsbidrag (1 %)

 Fonde (42 %)

 Virksomheder (22 %)

 Private donationer (14 %)

 Offentlige tilskud (21 %)

 Hospitalsaktiviteter (34 %)

 Sociale aktiviteter (28 %)

 SMILcamps (15 %)

 Fundraising & marketing (14 %)

 Administration (9 %)

2018 2019 2020 2021

15.847

10.747

7.783

4.545

SMILfondens udvikling 
i indtægter (tDKK)

SMILfondens indtægtsniveau for 2021 blev det højeste nogensinde. Og på trods af COVID-19 restriktioner 
med aflysninger og udskydelse af arrangementer til 2022 samt begrænsninger for antal deltagere, 

støttede vi over 15.000 med vores aktiviteter. Det største antal i SMILfondens historie.

Find SMILfondens samlede reviderede 
årsregnskab på www.smilfonden.dk

Indtægter
SMILfondens økonomiske grundlag bygger på donationer 
fra fonde, virksomheder, offentlige puljer og private givere. 
Donationer som foreningen er dybt afhængig af for at kunne 
afvikle aktiviteter på og uden for hospitalerne. På trods af 
COVID-19 har det alligevel været muligt at opretholde en stig-
ning i indtægter på 47 % fra 2020 til 2021. Stigningen ses både 
i donationer fra fonde, virksomheder, offentlige tilskud og fra 
private. Den private støtte er blandt andet steget på grund af 
SMILfondens salg af julekalendere, der blev endnu større end 
sidste års julekalendersalg.

Omkostninger
Kun 8 % af SMILfondens indtægter går til administration, og 
vi gør os meget umage med at holde omkostninger nede 
for hele tiden at skabe flere aktiviteter for alvorligt syge børn 
og deres familier. Vi samarbejder med mange virksomheder, 
som donerer produkter og services gratis eller til fordelagtige 
priser, så størstedelen af vores donationer kan gå direkte til 
målgruppen. Det er meget betydningsfuldt for SMILfondens 
arbejde.
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