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Ledelsesberetning
I SMILfonden kigger vi lettere forpustede men med stor stolthed tilbage på 2020. Et år,
der har været præget af COVID-19, og som ændrede rigtig mange af de aktiviteter, vi plejer
at lave. Men også et år, hvor krisen lærte os at være endnu mere innovative for at støtte
alvorligt og kronisk syge børn både på og uden for hospitalerne.

Da vi i marts måtte aflyse samtlige planlagte aktiviteter, smøgede vi ærmerne
op og knoklede endnu hårdere for at
hjælpe både indlagte børn, hjemme
isolerede børn og unge og deres familier. Med udsigten til mange måneder i
isolation lancerede vi flere nye, vigtige
tiltag.

SMILmobilen
1. april åbnede vi SMILmobilen. En rådgivningstelefon som vi mærkede et
stort behov for blandt forældre med
alvorligt syge børn. En familieterapeut
og en socialrådgiver har i løbet af året
besvaret flere end 300 opkald og talt
i 13.964 minutter med både forældre,
syge børn og bekymrede søskende.

SMIL TV
Allerede fire dage efter nedlukningen bød vi velkommen til SMIL TV. En
TV-kanal, hvor vi sendte live til børn og
unge i hele landet, hvor TV-stjerner underholdt, musikere spillede koncerter
og i fællesskab, men hver for sig, blev
der bagt kager, quizzet og lavet gækkebreve. Tiltrængt underholdning i en tid
præget af stor uvished og ensomhed.
Simon Hesse Hoffmann
Formand

SMILET – kreativt værksted
på Rigshospitalet
Corona-virus gjorde det endnu mere
barskt at være indlagt. Hospitalerne
lukkede ned for besøg fra familie og
venner og også for al underholdning på
afdelinger og på stuer. Derfor var det en
stor glæde at kunne klippe snoren til
Danmarks første bemandede kreative
værksted i november, SMILET, der åbnede på Rigshospitalet.
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Sisse Fisker
Direktør og stifter

En oase i forhallen på Danmarks største hospital, hvor børn for en stund
glemmer, at de er på hospitalet. Her
bygges, klippes, klistres, males og syes
helt uden kitler og kolde gulve. Her er
ingen hvide vægge, men festlige farver,
træ på gulvet og smilende mennesker.
SMILET har fra start været en kæmpe
succes, hvor der opstår fællesskaber på
tværs af diagnoser og gode varige minder skabes.

Fællesskabsprisen 2020

Rekordmange SMILcamps

SMILfondens arbejde virker

Vi gennemførte 9 SMILcamps, og inviterede 100 personer på rekreationsophold i SMILhuset ved Vesterhavet. Og
derudover var 3.000 syge børn, søskende og forældre på fællesskabende netværksture.

SMILfonden gennemførte i 2020 en
analyse af vores arbejde i samarbejde
med Boston Consulting Group (BCG).
BCG har pro bono gjort en kæmpe indsats og har sammen med SMILfonden
udarbejdet en stor undersøgelse, hvor
SMILfamilier og sundhedspersonale har
deltaget. Resultaterne var særdeles opløftende og dokumenterer værdien af
SMILfondens arbejde:

Julemission på 23
børneafdelinger
SMILfonden gennemførte også vores
årlige succesrige julemission. Dette
år med coronavenlige koncerter med
Hjalmer, uddeling af julekalendere og
kreakasser til indlagte børn. Og der blev
bragt juleposer ud til isolerede familier
i hele landet. Alt sammen med uundværlig hjælp fra sundhedspersonalet
på landets børneafdelinger og SMILfondens mange frivillige. Vi producerede
som noget nyt en online julekalender,
så børn kunne deltage i kreative projekter fra hospitalssenge i hele Danmark.
Årets julemission nåede igen hele landet rundt – og for første gang også helt
til Nuuk i Grønland.

Et skulderklap af de helt store fik vi i
september, hvor vi vandt Fællesskabsprisen 2020. Prisen er stiftet af blandt
andre statsminister Mette Frederiksen,
og det er en stor ære at modtage lige
den pris, da vi netop kæmper for at skabe fællesskaber på tværs af diagnoser.
Gode sociale relationer giver livet værdi
og kvalitet, og det er lige præcis det, vi
knokler for at skabe hver dag.

private støtter vores arbejde, og det er
vi dybt taknemmelige for. For i SMILfonden er der en direkte sammenhæng
mellem donationer og aktiviteter – flere
midler betyder, at vi kan gøre mere for
alvorligt syge børn, unge og deres familier. Vi har også opnået flere offentlige
tilskud via Sundheds- og Ældreministeriet og Socialstyrelsen. Samlet set er
årets donationsindtægter steget med
over 35% og lander på DKK 10.747.664
(7.783.040 i 2019).
Vores private indtægter er næsten fordoblet grundet stor succes med en ny
skrabejulekalender, som foreninger,
skoler og privatpersoner solgte. Overskuddet endte på over en halv million
kroner. Stor tak til alle, der gjorde en
indsats.

100% af de adspurgte familier svarer,
at deres livskvalitet er øget takket være
SMILfonden. Det er intet mindre end
fantastisk! 97% af de adspurgte læger
og sygeplejersker oplever, at SMILfonden har en positiv effekt på børnenes
mentale helbred som følge af nye fællesskaber (læs hele undersøgelsen på
smilfonden.dk).

Flere midler gør mere muligt
I 2020 har SMILfonden modtaget flere
donationer end nogensinde før. Og det
har betydet flere aktiviteter end tidligere. Mange fonde, virksomheder og
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Den flotte fremgang gjorde det muligt
for SMILfonden at lave flere aktiviteter
end nogensinde før. 115 aktiviteter i
2020 mod 90 året før.

Nyt år – nye mål
Vi ser frem mod 2021 med positive øjne.
I det nye år vil vi arbejde lige så hårdt for
at give familier med alvorligt syge børn
et sted at høre til, mulighed for rådgivning og hjælp, og stærke fællesskaber
med andre i samme livssituation. Vi
har store projekter på vej, og vi ved, at
det vil lykkes takket være alle de mange mennesker, virksomheder, fonde og
styrelser, som bakker op om vores arbejde. Herfra skal lyde et stort TAK!

Stort SMIL fra

Sisse Fisker
Direktør og stifter

Simon Hesse Hoffmann
Formand

SMILfonden
i tal
I SMILfonden arbejder vi for at øge livskvaliteten hos
alvorligt syge børn og deres familier. Det gør vi ved at
inkludere dem i styrkende fællesskaber med ligestillede,
give unikke oplevelser og stå til rådighed med kompetent
rådgivning og hjælp. Her ses nøgletal for SMILfonden og
for aktiviteter gennemført i 2020.
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Året der gik
i SMILfonden 2020
Se film her
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Strategi, vision
og mission
I SMILfonden arbejder vi målrettet efter at opnå vores vision om at give
alvorligt syge børn et bedre liv. Vi har fokus på at skabe nye fællesskaber på
tværs af diagnoser og øget livskvalitet i familier med alvorligt syge børn.

Tre kerneværdier

Omsorg:

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

Strategiske fokusområder
mod 2023:

SMILfonden giver disse familier meningsfulde fællesskaber og øget livskvalitet. Det gør vi ved at lave sociale
arrangementer både på og uden for
hospitalerne. Vi sender børnene og deres familier på sommerferie, rekreative
weekendophold og på netværksture
samt afholder hospitalsfester og tilbyder rådgivning og hjælp. SMILfondens
indsats giver familierne ny energi og
styrke til at kæmpe videre.

•

•

Øge kendskabet til SMILfonden

•

Fortsat styrkelse af det afgørende
samarbejde med læger og sygeplejersker, der visiterer børn fra hele
landet
Styrkelse af evidens for effekter af
SMILfondens arbejde

Vision:

Vi drager omsorg for både de syge børn, de
raske søskende og deres forældre. Vi lytter til
dem og deres behov, og vi ser familien som
en helhed.

Overskud:

Samtlige af SMILfondens aktiviteter bliver
udført med stort overskud. Vi brænder for at
gøre en forskel og sørger for at de familier, vi
møder, går fra SMILfondens aktiviteter med
fornyet energi.

SMILfonden vil give børn med alvorlige
og kroniske sygdomme et bedre liv

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

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.

Målgruppe og visitation
I SMILfonden er over 50 forskellige diagnoser repræsenteret. Det er primært
børn med komplicerede kirurgiske sygdomme og børn med sjældne sygdomme.
Selvom børnene har forskellige diagnoser, så har de det til fælles, at mange af dem
skal leve med sygdom resten af deres liv. Sygdom, der påvirker alle i familien og
forårsager mange bekymringer, udfordringer og søvnløse nætter.

Familier, der visiteres til SMILfondens
aktiviteter, kender sjældent til andre familier, der lever med alvorlig sygdom,
før de mødes til et SMILarrangement. På
trods af forskellige diagnoser er familierne ofte i lignende forløb med uvished,
frygt og ensomhed som en fast del af
hverdagen, og finder stor trøst hos hinanden.
SMILfondens hospitalsaktiviteter er for
alle børn, der er indlagt eller som er på
hospitalet den pågældende dag. Aktiviteterne på hospitalerne er med til at lette børnenes hverdag og giver dem mere
mod til at komme på hospitalet næste
gang.
Aktiviteterne uden for hospitalerne er
rettet mod alvorligt og kronisk syge børn
på tværs af diagnoser, som hver dag
kæmper med sygdom og behandlinger.
Børn, som ikke har andre patientfor-

eninger eller organisationer til at bakke
op om og støtte familien. Både søskende og forældre bliver inviteret med til
aktiviteterne, da søskende og forældre
også har det svært, når der er et kronisk
sygt barn i familien.

Uvurderligt hospitalssamarbejde
I SMILfonden er over 350 familier fra
hele landet tilknyttet, og vi arbejder
hårdt på at kunne hjælpe endnu flere.
Visitation af nye børn til SMILfondens
aktiviteter foregår i et tæt samarbejde
med sundhedspersonale og ledelse
fra Rigs
hospitalet, Aarhus Universitets
hospital og H.C. Andersens Børne- og
Ungehospital i Odense. Vi arbejder på at
udvide samarbejdet med flere afdelinger på universitetshospitalerne.
Der bliver løbende gjort en stor indsats
for at styrke samarbejdet omkring visitation med hospitalspersonalet, så de

familier med størst behov bliver en del
af SMILfonden. Samarbejdet er meget
værdifuldt for SMILfonden, men har
også vist sig at være betydningsfuldt for
de ansatte. En spørgeskemaundersøgelse fra Boston Consulting Group viser,
at 86 % af det adspurgte personale siger,
at muligheden for at kunne visitere til
SMILfondens tilbud har en positiv effekt
på deres egen arbejdsglæde. Desuden
oplever 86 % også, at SMILfondens aktiviteter bidrager til at skabe en bedre
stemning på afdelingen. Se mere om
resultaterne fra undersøgelsen på side
30-31.
I SMILfonden er vi meget taknemmelige
for den indsats, sundhedspersonalet gør
i forbindelse med visitationen, og vi glædes over, at de også mærker værdien af
vores arbejde.
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”Det er vigtigt, at kronisk syge børn
finder de områder i sig selv, hvor
de føler, at de er rigtigt gode, så de
får styrket selvværd og selvtillid og
hviler i sig selv. Hvis de gør det, har
de større styrke til at begå sig, mens
de vokser op, og når de bliver voksne.
SMILfonden er med til at give børnene
styrket selvværd og selvtillid”
Hanne Hove,
overlæge på Center for
Sjældne Sygdomme

Fokusområder i SMILfonden
•

Grundig visitation så de hårdest ramte familier udvælges

•

Strukturerede forløb og ikke
kun enkeltstående events

•

Hospitalsaktiviteter, rekreationsophold, camps, netværksture og rådgivning

•

Hele familien er i fokus, det syge
barn, søskende og forældre

•

Fællesskaber på tværs af diagnoser og øget livskvalitet

Årets SMIL
I år vandt børnelæge fra Rigshospitalet, Vibeke
Brix, Årets SMILpris 2020, fordi hun dagligt gør
en kæmpe forskel for mange af de børn og familier, vi støtter i SMILfonden. Hun fik en masse
rosende ord, tegninger og perleplader fra de
fremmødte børn, der havde indstillet hende
til prisen som Årets SMIL. Årets SMIL er en hæderspris, som går til en sundhedsfaglig person,
der har gjort en ekstraordinær indsats for børn
i behandling på danske hospitaler. Prisen synes

endnu vigtigere i år end tidligere, hvor COVID-19
begrænser besøg og underholdning under indlæggelse, og gør sundhedspersonalets opgaver
og roller endnu vigtigere end før. Hundredvis
af børn og familier indstiller deres favorit-sundhedsperson til Årets SMIL, og ud fra de nominerede udvælges en vinder, der i år blev den
respekterede og vellidte overlæge Vibeke Brix.
Østifternes direktør, Lars Suhr Olsen, var med til
festen, som netop blev finansieret af Østifterne.

”Der er ingen anden pris, jeg hellere
ville modtage end syge børns og deres
familiers pris. Det er jo dem, som det hele
drejer sig om”
- Vibeke Brix, børnelæge på Rigshospitalet

”Vibeke er utrolig hjertevarm
og SER virkelig både barn og
forældre. Samtidig er hun rigtig god
til at forklare og lytte – og DET er
guld værd!”
- Alvorligt syg pige på 5 år og familie

”Vibeke er altid smilende, hvilket er
beroligende og betryggende i den hvide
hospitalsverden. Hun behandler alle ens
– med samme engagement og empati –
hvilket er helt fantastisk. Selv når der helt
vildt travlt”
- Alvorligt sygt barn og familie
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Nye tiltag i
SMILfonden
Ligesom alt andet har SMILfondens
mange aktiviteter i løbet af 2020 været
påvirket af udviklingen af COVID-19.
Nogle af vores aktiviteter blev tilpasset,
så de levede op til corona-restriktioner,
mens andre blev aflyst. Sidst, så blev
en lang række nye tiltag udviklet
på grund af det ændrede behov for
coronavenlige indsatser.
SMILfonden har blandt andet åbnet
et kreativt hospitalsværksted og
en rådgivningstelefon, inviteret
familier på rekreationsophold i
SMILhuset og lanceret SMIL TV, en ny
underholdningskanal. Alt sammen
noget du kan læse meget mere om her.
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Nye tiltag i SMILfonden

SMILET – et kreativt åndehul
Med flere udskydelser på grund af COVID-19, var det en kæmpe glæde, at
SMILfonden i november 2020 endelig åbnede dørene for SMILET på Rigshospitalet.
14-årige Silas, der lever med kronisk sygdom og er en del af SMILfonden, klippede
begejstret det røde bånd til SMILET. Danmarks første kreative hospitalsværksted
var og er nu en realitet!

Visionen om at åbne et kreativt værksted går flere år tilbage. Den udspringer blandt andet af et ønske fra mange
familier i SMILfonden, der fortæller om
lange ventetider på hospitalet og udfordringer i forhold til at holde deres
børn beskæftigede på de uinspirerende
hospitalsstuer mellem undersøgelser,
indlæggelser eller lignende. Det kreative rum er også altid et fast indslag på
SMILfondens camps, hvor det er tydeligt, at de kreative projekter kan noget
helt særligt. De kan give pause og ro i
et ellers stresset barnesind såvel som
voksensind. De kan skabe fællesskaber
og knytte bånd på tværs af alder, køn og
diagnose. Og så kan de helt lavpraktisk
give børnene og deres familier noget at
tage sig til.

En ny stor undersøgelse fra WHO, W
 orld
Health Organization viser, at kreativitet
kan være med til at forbedre ens helbred. Det blev udgangspunktet for at
skabe SMILET, der netop viser sig at være
en rolig oase på Rigshospitalet, der bidrager til fællesskaber, noget meningsfuldt at tage sig til og fokus på at skabe
pauser blandt børn, søskende og hele
familien.

SMILET holder åbent hver dag hele
ugen. I løbet af opstartsfasen blev åbningstiderne tilpasset alt efter behov og
efterspørgsel. COVID-19 har naturligvis
spillet en stor rolle i forhold til, antallet af
personer i værkstedet og nødvendigheden af afstand og afspritning af hænder
og overflader. Restriktionerne er blevet
taget meget alvorligt, da SMILETS målgruppe er sårbar i forhold til smitte med
corona.

SMILETS målgruppe
og åbningstider

Fristed med kreative ildsjæle

I SMILET er alle velkomne, uanset hvilken afdeling, man tilhører, og på den
måde bidrager SMILET til en reduktion
af ulighed på afdelingerne. SMILET har
åbent for indlagte og ambulante børn
og unge, søskende, forældre og børn til
indlagte forældre. På den måde rammer SMILET bredt.

I værkstedet møder man blandt andre to fantastiske og hjertevarme faste
medarbejdere, Tina Borum og Rikke
Tonnesen. De påtager sig dagligt ansvaret for at facilitere kreative aktiviteter
og tilpasser dem alt efter, hvad barnet
eller den unge drømmer om at kreere.
Tina og Rikke er begge børnekunstfor-
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”Det kreative værksted SMILET har
givet en stor værdi til både indlagte
og ambulante børn på Rigshospitalet.
Ligesom både søskende og forældre
har haft stor glæde af at komme
i SMILET og være kreative og få
tankerne om sygdom på afstand.
Jeg glæder mig til at se det kreative
værksted udvikle sig i de kommende
år til glæde for tusindvis af patienter”
- Mette Friis, centerchefsygeplejerske i
Juliane Marie Centret

352

besøgende i SMILET,
SMILfondens kreative værksted
på Riget

”Jeg vil hellere
være i SMILET end
derhjemme”
13-årig pige på besøg i
SMILET efter udskrivning
fra Riget

Mød Rikke og Tina fra SMILET
midlere, og har hver måned et nyt tema
på programmet, for eksempel kroppen,
gys, trylleri eller diverse højtider, såsom
jul og påske. Når COVID-19 og diverse restriktioner tillader det, vil der også være
frivillige i værkstedet. Dygtige frivillige,
som allerede er nøje udvalgt, og som
blot venter på at få lov til at komme ind
i SMILET og hjælpe børn, unge og deres
familier med fællesskabende og afstressende kreative projekter.
SMILET skal være et fristed for alle og
byde på store mængder perler, glimmer, karton og alt hvad ens kreative
hjerte ellers kan begære. Tiden i SMILET
giver en pause fra sygdom, tid til fordybelse og sænkede skuldre. I SMILET kan
man komme i både lykkelige stunder,
når man lige er blevet udskrevet, eller i
svære hvor magtesløshed og bekymring

fylder. Hvis det af forskellige årsager ikke
er muligt for et barn eller en ung at komme i SMILET, så finder Tina og Rikke på
løsninger, så kreativiteten kan udfolde
sig på hospitalssengen med en kreapose. En særlig kreavogn er nemlig udviklet, så SMILET også kommer helt ud på
afdelingerne.
SMILET er under konstant udvikling, og
her skabes, eksperimenteres, males, tegnes, klippes og klistres - hvis du kommer
forbi Rigshospitalet, så kig endelig ind i
Danmarks hyggeligste hospitalsværksted og lad kreativiteten udfolde sig!

Rikke er uddannet pædagog med
billedkunst og natur som speciale.
Inden hun blev børnekunstformidler
i SMILET, var hun børnehaveklasseleder i 15 år, og har gennem mange
kurser og uddannelser videreuddannet sig inden for den kunstneriske
verden. Rikke synes, at det bedste
ved SMILET er fællesskabsfølelsen,
der bl.a. skabes gennem de fællesværker, der arbejdes på f.eks. en stor
pompon-væg eller et fælles maleri
af masker. Her oplever børnene sig
selv som en del af en større
sammenhæng.

”Det bedste ved at være
børnekunstformidler i SMILET er
mødet og nærværet med alle de
forskellige børn og unge vi møder.
Det gør indtryk og berører
mig dybt”
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Tina er uddannet håndarbejdslærer/
beklædningsdesigner, og har gået
på flere kreative skoler. Igennem 20
år var hun ansat i større modevirksomheder med et selvstændigt virke med udvikling og salg af kreative
produkter ved siden af. Tina har selv
indsigt i livet med et alvorligt sygt
barn og ved, hvor berigende det er
at få en pause fra svære tanker. Det
bedste ved SMILET er, ifølge Tina,
at opleve et barn på kemo, der ikke
føler behov for kvalmestillende medicin på grund af sjove aktiviteter,
at se en familie blive løftet i en svær
periode, at mærke fordybelsen i et
kreativt øjeblik, grinene og nærværet.

”Jeg elsker, når der
bliver skabt fællesskaber og
samtaler på tværs af det store
krea-bord”

Nye tiltag i SMILfonden

SMILmobilen
SMILmobilen, SMILfondens rådgivningstelefon
blev lanceret i foråret 2020 for at imødekomme
et stort behov fra familierne for hjælp inden for
familie- og socialrådgivning. Mange af familierne i
SMILfonden er ikke tilknyttet en patientforening,
og har normalt ingen steder at søge konkret
hjælp. Derfor var SMILmobilen et kærkomment
tilbud, og antallet af opkald er steget stødt i løbet
af året i takt med, at flere familier fik kendskab til
SMILmobilen.

Mød SMILmobilens
kompetente rådgivere
I den anden ende af SMILmobil-røret
sidder familieterapeut, Lea Dagny Lykkegaard og socialrådgiver Rebekka Øst. To
erfarne, omsorgsfulde og fagligt kompetente rådgivere.

13.161
minutters opkald

til SMILmobilen, SMILfondens
rådgivningstelefon
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Familieterapeut Lea Dagny Lykkegaard
arbejder til dagligt som familierådgiver,
terapeut og foredragsholder. Lea superviserer sundhedspersonale i relationsarbejde, og har siden 2014 holdt talrige oplæg
i patientforeninger, på personalemøder
og kursusdage på hospitaler. Lea er fast
tilknyttet SMILfonden som familierådgiver,
og er derfor et kendt ansigt for mange af
familierne. Hun har en helt særlig evne til
at styrke og støtte familierne både gennem sin professionelle baggrund, og fordi
hun selv er mor til et alvorligt sygt barn.
På den måde kender hun familiernes
situation, udfordringer og behov.

Socialrådgiver Rebekka Øst
arbejder til dagligt på Rigshospitalet
som socialrådgiver, og har derfor dybdegående kendskab til hospitalslivet.
Derudover har hun 10 års erfaring fra
Københavns Kommune. Rebekka hjælper familierne med spørgsmål inden for
socialrådgivning.

”Det gør en kæmpe stor forskel for mig,
at jeg kan dele alt det svære med Lea.
Jeg føler mig ikke så alene, når jeg har
fået vendt tingene med hende. Ofte kan
jeg netop føle mig alene, fordi det er så
tunge tanker jeg gør mig”

”SÅ god, professionel, empatisk,
medfølende og vigtig. Jeg ringede, da
jeg har fået dårlig nyt fra kommunen,
og Rebekka formåede at hjælpe mig
op af hullet og blive klar på samtale
med sagsbehandler i morgen”

Anonym bruger af SMILmobilen

Anonym bruger af SMILmobilen
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Hvad ringer familierne om
SMILmobilen tager imod opkald fra både
det syge barn, de raske søskende og deres
forældre og samtaleemnerne spænder
bredt. Når man ringer til SMILmobilen,
er der ingen emner, der er for store eller
for små. Alle i familien er under et enormt
pres og påvirkes mentalt af at leve med
alvorlig sygdom, og mange af de forældre,
der ringer, har planlagt deres barns begravelse flere gange. Der er en konstant frygt
for at miste og bekymringer, tanker og følelser, som det kan være svært at tale med
sine nærmeste om.
Emnerne omfatter blandt andet skilsmissetanker, følelsen af at være alene, fordi
omgangskreds og familie ikke forstår,
hvad det vil sige at leve med et sygt barn,
bekymringer omkring behandlingsmetoder, angst, selvmordstanker og sorgen
over at skulle overleve sit eget barn. Det
kan også være opkald om dårlig samvittighed over for forældre, og hvordan man
skal håndtere uudholdelige smerter, når
man er alvorligt syg.

”Gang på gang kan man ringe til Lea
på SMILmobilen og være helt fyldt op,
og så kan man trække vejret igen, når
man har talt med hende”
Stine, mor til William med kronisk sygdom

SMILmobilens socialrådgiver får blandt
andet opkald om hjælp til klager og vejledning i forbindelse med ansøgninger
om diverse støttemuligheder, opfølgninger og information om lovgivning. Det
kan også være hjælp til at forberede møder med kommunen og afgørelser.
Behovet for et sted at få luft og til at få
konkret hjælp blandt familierne er meget
stort, og derfor er drømmen at udvide
SMILmobilens åbningstid i 2021, så ingen
skal ringe forgæves, og endnu flere familier kan hjælpes.
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Nye tiltag i SMILfonden

SMILhuset
I løbet af 2020 blev 107 familier fra hele landet inviteret
på rekreative ferieophold med SMILfonden. Vi måtte
tænke kreativt, da forsamlingsforbuddet på 50 personer
pludselig blev en realitet over sommeren, hvilket betød
færre familier på hver camp.
I SMILfonden måtte vi afholde flere
camps, og der var samtidig også brug
for et nyt koncept, da flere familier ikke
turde være på hotel på grund af frygt for
smitte med COVID-19. Familierne blev
tilbudt andre former for ferieophold, så
de med ro i maven stadig kunne få en
tiltrængt pause fra en presset hverdag,
for behovet var der i den grad stadig.
Flere af familierne havde aldrig været
på en rigtig ferie sammen, men det fik
SMILfonden lavet om på.

Vesterhavspause i Skallerup Klit
20 familier blev inviteret på rekreationsophold i Skallerup Klit i Nordjylland, hvor

de blev budt velkommen af SMILfondens nordjyske frivillige, der også stod
til rådighed under opholdet. Familierne
fik en uge i et SMILhus ved Vesterhavet.
SMILhuset er en feriebolig, der er indrettet efter familiernes særlige behov
og med mulighed for at nyde naturen,
holde sig isoleret, besøge dyregård og ridecenter eller deltage i andre aktiviteter
efter lyst og behov. Familierne fik masser
af tid sammen, fælles oplevelser og en
pause fra en hverdag, hvor sygdom normalt overskygger. Huset ligger desuden
kun 15 km fra Regionshospital Nordjylland i Hjørring, hvis der opstod behov for
kontakt til sundhedspersonale.

”Opholdet gav virkelig et tiltrængt afbræk efter en lang
corona-isolation og en hård sommer med indlæggelse,
hvor vi har været adskilt som familie i fire uger. Opholdet
gav virkelig mange plus-point på familiekontoen, fælles
oplevelser og mulighed for alenetid med storesøster”
- Signe, mor til Johan på 5 år, der er alvorligt og uhelbredeligt syg
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Nye tiltag i SMILfonden

SMIL TV – online
underholdning og
fællesskaber
Tre dage efter landet lukkede ned, åbnede SMILfonden op for
en ny TV-kanal, nemlig SMIL TV. Et online tiltag til stor glæde
for isolerede og indlagte børn.
I marts måned lukkede hele landet som
bekendt ned, og alle SMILfondens sociale aktiviteter i foråret blev aflyst eller rykket. Det gjorde mange børn og familier
rigtig kede af det, og derfor lynlancerede SMILfonden SMIL TV, en underholdningskanal til indlagte og isolerede børn
og unge, der sendte hver dag kl. 12.00.
Her underholdt en lang række kendisser,
som standupkomiker Melvin Kakooza,
youtuber Rasmus Brohave, sanger Malte
Ebert og børne-TV-vært Isabel Ndiaye.
Der blev bagt hjemme i køkkenerne
med TV-kok Anne Hjernøe og Den Store
Bagedyst-deltager Micki Cheng. Børnene og deres familier blev inviteret ind i et
magisk univers med tryllekunster Magic
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Malmstrøm, og til hyggelig højtlæsning
med TV-vært Lise Rønne.
Underholdningen gav familierne et afbræk og var et friskt pust i en meget
anderledes hverdag med COVID-19, der
pludselig også var et vilkår i hverdagen.
Flere af de alvorligt syge børn, som har
været med til flere af SMILfondens aktiviteter, fik også mulighed for at underholde på SMIL TV, blandt andet 14-årige Rebekka, der fortalte om TikTok og
YouTube, 6-årige Nalina der viste, hvordan man kunne lave et gækkebrev og
13-årige Piet, der bagte boller med alle,
der havde lyst.

300.000
har set med

på SMILTV, hvor en række kendte
underholdt
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SMILfondens
sociale aktiviteter
Udover alle de nye tiltag, som er kommet på
banen i 2020, har SMILfonden naturligvis også
afviklet en lang række aktiviteter, der hvert
år samler en masse familier med alvorligt
syge børn. SMILfonden stod for en lang række
camps, netværksture og rekreative ferieophold
i SMILhuset, og sluttede året med en succesfuld
julemission.
Alle SMILfondens aktiviteter blev løbende
tilpasset, så de levede op til gældende krav
og restriktioner fra sundhedsmyndighederne,
og vi har tilmed været i tæt dialog med
sundhedspersonalet på universitetshospitalerne
for at sikre vores målgruppes sikkerhed.
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SMILfondens sociale aktiviteter

SMILcamps 2020
SMILfonden afviklede ni SMILcamps i løbet af 2020.
Familierne, der var med på camp, er igennem meget
alvorlige sygdomsforløb, og havde hårdt brug for en pause
fra sygdom, familietid og fællesskaber med ligestillede.

COVID-19 restriktioner blev en betydordnet hår og make-up af dygtige makeningsfuld faktor for årets camps, der gjorupartister, inden der skulle tages et fade, at de måtte struktureres lidt anderlemilieportræt af en professionel fotograf.
des, og at færre familier kunne komme
Et indslag der altid er utrolig rørende, efmed pga. forsamlingsforbuddet på 50
tersom mange af familierne ikke ejer et
personer. Nogle familier meldte selv affællesbillede, fordi de ofte er splittet melbud på grund af frygt for smitte, og blev
lem hospital og hjem. Der var også overi stedet inviteret på
raskelser for hele faalternative rekreati- ”Jeg føler mig tit alene med mange af milien, blandt andet
onsophold.
de tanker og oplevelser, jeg har som
banko-spil, besøg af
mor til et kronisk sygt barn. Derfor
hjem-is-bilen og inHver camp bestod af
betyder det virkelig meget at møde
timkoncert med sanet fire-dages ophold andre, som kender samme følelse, så geren Hjalmer.
på ét af Comwell
er man pludselig ikke alene mere”
Hotels hoteller i naDerudover var der
– Mor, der var med på camp
turskønne områder.
selvfølgelig plads til
Programmet blev gjort coronavenligt og
fri leg og til at trække sig fra aktiviteter
var spækket med hyggelige udendørs faom nødvendigt. På campens sidste dag
milieaktiviteter, såsom segway, bueskydfik alle børnene diplomer, familieportræt
ning og GPS-skattejagt. Der var foredrag
og en invitation til at komme med til netfor forældrene og kreaprojekter for børværksture med SMILfonden, hvor de igen
nene. På camp var der mulighed for at
kunne mødes med deres nye venner.

100% af familier, der var med på camp i Korsør svarede, at de havde fået en
pause fra sygdom, fælles familietid, nye fællesskaber og fornyet energi.
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”Det var vores første
ferie sammen som
familie, så det har vi
nydt. Vi har oplevet
ting, som vi normalt
ikke ville have
overskud eller penge
til. Derudover var
det befriende at se
andre familier med
nogle af de samme
udfordringer”
– Forælder, der deltog på SMILcamp

”Vores børn har fået følelsen af ikke at være alene.
De har mødt børn i samme konstellation som dem.
En rask søskende og et sygt barn. Uden, at der
sættes ord på, mærker de hinanden, og der skabes
fantastiske relationer. Der er en helt anden accept,
og den kan vores børn i den grad mærke. De kan
være sig selv, uden filter”
– Forældre efter SMILcamp
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SMILfondens sociale aktiviteter

Netværksture

”Vi fik nærmest følelsen af at være i udlandet, hvilket er noget nær
umuligt for vores familie - så det var meget imponerende”

SMILfonden har i 2020 afviklet netværksture for over 3.000 børn,
søskende og forældre. Netværksturene og SMILfondens øvrige
arrangementer har under normale omstændigheder altid et
overvejende fokus på, at familierne indgår i nærende fællesskaber
og har mulighed for at erfaringsudveksle. Det har været udfordret
under COVID-19, men viste sig stadig at være muligt.

På flere af årets netværksture kunne
vi ikke samle alle familier til fælles frokost. Det satte forsamlingsforbuddet en
stopper for. Men flere af familierne fandt
selv sammen i mindre grupper, da de
kender hinanden fra tidligere arrangementer med SMILfonden. Et andet vigtigt aspekt ved vores arrangementer er
også, at familierne, der sjældent er samlet, får tid sammen internt i familien, og
det har vores ture i den grad bidraget til.
Netværksturene gik blandt andet til Fårup sommerland, Knuthenborg Safaripark, Bellevue Teateret, Zoologisk Have
og Legoland. Turene gav familierne en
pause fra alt det svære og tid sammen
som familie.

”Turen med SMILfonden har skabt mere overskud med et
godt afbræk fra hverdagen. Særligt i lyset af en rigtig hård
tid med 100 % isolation i coronatiden”
– Familie efter overnatning i
Knuthenborg safaripark
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– Familie efter overnatning i
Knuthenborg safaripark

SMILfondens sociale aktiviteter

Nye venskaber gennem
photo shoot
I SMILfonden har vi også andre typer netværksture, hvor en mindre
gruppe forkæles. For eksempel fik en gruppe piger mulighed for at
få en virkelig unik oplevelse. De blev stylet som stjerner og deltog på
et photo shoot med en professionel fotograf. Dagen gav pigerne nye
venskaber i en meget sårbar tid.
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SMILfondens sociale aktiviteter

Julemission 2020
SMILfondens julemission er en årligt tilbagevendende
begivenhed på landets børneafdelinger. Formålet er at sprede
julestemning hos indlagte børn, give en pause fra sygdom og
et strejf af normalitet i en tid, hvor det er ekstra hårdt at være
på hospitalet.

Juleka
lender
2020
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Normalt byder julemissionen på stemningsfyldte julekoncerter og hospitalsfester, men i år så det hele lidt anderledes ud. Det var dog ikke et spørgsmål
om, hvorvidt der blev en julemission,
men udelukkende hvordan SMILfonden
igen i år kunne være med til at sprede
julestemning med diverse COVID-19
restriktioner. Det er altid svært at være
indlagt i juletiden, men under COVID-19
har det som barn været ekstra hårdt at
være indlagt uden nogen former for underholdning eller besøg fra søskende,
venner og familie udover mor eller far.
Mange af de syge børn, der er tilknyttet
SMILfonden har været isoleret derhjemme i månedsvis for at undgå smitte
med COVID-19. Familierne skal leve på
den måde længe efter, at andre igen
kan færdes normalt i samfundet.

Kreativitet i hospitalssengen
og online univers
I SMILfonden blev der tænkt i nye måder at sprede julestemning på med hensyntagen til COVID-19, og udfordringer i
forhold til at komme ind på hospitalerne. Heldigvis stod en masse fantastisk
sundhedspersonale klar til at hjælpe, så
SMILfondens kreakasser kunne komme
helt ind til børnene i hospitalssengen.
Der blev pakket 1.000 kreakasser med
blandt andet chokolade, Lego, kortspil,
nissehue, kreating og en specialdesignet julekalender, hvor børnene hver dag
kunne tegne, male og klippe et nyt stykke julepynt til deres stue. SMILfondens
to kreative medarbejdere fra SMILET lavede 24 tutorials til de stykker julepynt,
der dagligt kunne kreeres. Online-tiltaget var meget betydningsfuldt for de
indlagte og isolerede børn, der ikke havde mulighed for at lave de samme ting i
julen, som deres venner.
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Der blev også holdt udendørs julekoncerter med Hjalmer, og så blev der pakket 200 juleposer til de mange børn, der
var fuldstændig isoleret derhjemme i
julen. For første gang i SMILfondens historie blev der solgt 25.000 SMILskrabejulekalendre med en stor indsats fra
foreninger, skoler og private. Helt sikkert
noget, der skal gentages!
SMILfondens julemission 2020 var alt i
alt en kæmpe succes og skabte lyspunkter for rigtig mange familier i en presset
tid.

Julemishesr ion
Se film

”Tusinde tak for den fine
kreakasse. Den gjorde, at vi
kunne julehygge og pynte
lidt op på stuen, nu da vi

1.000

kreakasser og 200 juleposer
uddelt til indlagte og isolerede børn
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ikke kunne komme hjem”
Mor til indlagt barn med alvorlig sygdom
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Mød Alma – ét af
Danmarks sejeste børn
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Familiens første møde med SMILfonden
var i 2019, hvor de sammen med andre
familier med alvorligt syge børn var på
sommercamp. Fællesskabet med andre
SMILfamilier, giver Alma mulighed for at
glemme hverdag, sygehus og sygdom
for en stund, og er noget familien lever
højt på længe.

”Man glemmer, at man
er anderledes og får en
følelse af at være ligesom
alle andre”
Alma, 10 år, der lever med Hurlers syndrom

COVID-19 har været en ekstra stor udfordring for mange syge
børn, der bruger meget tid på hospitalet og er mere sårbare
for smitte. Alma er et af de børn, og SMILfondens nye tiltag
har heldigvis givet lys i en svær tid.
Alma har siden, hun var ganske lille krydset broer og brugt timevis i bilen for at
komme til Center for Sjældne Sygdomme på Rigshospitalet. Kun otte måneder gammel måtte Alma afsted én gang
om ugen for at modtage uundværlige
enzymbehandlinger på hospitalet.
Alma blev nemlig født med den sjældne og uhelbredelige stofskiftesygdom,

MPS1, i daglig tale Hurlers syndrom. En
sygdom, hvor man mangler et enzym,
og affaldsstoffer ophobes i kroppen.
Efter en vellykket knoglemarvstransplantation med 8 ugers indlæggelse på
semi-intensiv efterfulgt af 7 måneders
isolation, kunne Alma stoppe enzymbehandlingerne, der ellers have været en
stor del af hendes første leveår.

I dag er Alma en utrolig livsglad og sej
10-årig pige. Men hun kæmper stadig
dagligt med problemer med knoglerne.
Smerter i både ryg, skuldre, hofter, ankler og hænder er hverdag for Alma, som
også har nedsat hørelse og syn. Alt sammen følger af hendes sygdom.
Alma og hendes mor, Anita, kommer
fortsat meget på sygehuset, og Alma er
blevet opereret flere gange, blandt andet i blæren, anklerne og hænderne og
for brok i maven. Sygdom påvirker alle
i familien, da hyppige hospitalsbesøg
gør, at familien splittes op. Heldigvis er
SMILfondens aktiviteter med til at samle
familien.
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Da COVID-19 blev en realitet, hjalp SMILfondens nye coronavenlige tiltag med
at holde familiens humør højt. De var
meget glade for SMILfondens online-aktiviteter, hvor de blandt andet bagte
kage og var til koncert med Hjalmer. De
modtog en hjælpepakke med underholdning og forkælelse, og også SMILfondens julekreakasse, der alt sammen
bragte stor glæde hos Alma.
Og, særligt begejstret er Alma for SMILfondens kreative værksted på Rigshospitalet, SMILET. Her stornyder hun at
være kreativ, og hvis bare værkstedet
har åbent, kan dagens udfordringer
komme an!
”Hver gang der tikker en mail ind fra
SMILfonden med oplevelser, så bliver
vi fyldt med glæde og ser frem til lige
netop det lyspunkt, i en ellers til tider
mørk hverdag”
Anita, mor til Alma

Effekter af
SMILfondens arbejde
SMILfonden har i samarbejde med konsulentfirmaet, Boston
Consulting Group fået udarbejdet en spændende undersøgelse,
der viste fantastiske resultater. Undersøgelsen viser blandt andet,
at SMILfondens arbejde har stor betydning for både børns og
forældres mentale helbred og på ulighed i sundhed.
Hvert år støtter SMILfondens arbejde
tusindvis af syge børn og deres familier.
Det er tydeligt at se, at vi gør en forskel
for familierne. De syge børn, der ivrigt
fortæller, hvor meget de glæder sig til at
få oplevelser og venner gennem SMILfonden. De pressede forældre, der bliver
rørte over at blive inviteret med. Og de
oversete søskende, der føler sig set og
glædes over, at familien er samlet. Alt
sammen effekter, der er nemme at se for
det blotte øje, men som det længe har
været ønsket at få undersøgt nærmere.

let, Aarhus Universitetshospital og H.C.
Andersens Børne- og Ungehospital i
Odense.

Vi gør en forskel

Undersøgelsen viser, at SMILfondens
arbejde både har en positiv effekt på
barnets, forældres, søskendes og sundhedspersonales trivsel og sundhed.
Derudover har SMILfondens arbejde formentlig også en samfundsøkonomisk
effekt, da familierne ofte bruger hinanden eller SMILfondens rådgivere i stedet
for at kontakte sygehus og praktiserende læge.

SMILfonden indgik derfor et spændende samarbejde med det velrenommerede konsulentfirma, Boston Consulting
Group, der pro bono udarbejdede en
spørgeskemaundersøgelse rettet mod
både familier og sundhedspersonale.
Der kom 98 besvarelser fra forældre i
hele landet og 36 besvarelser fra sundhedspersonale fordelt på Rigshospita-

Nogle af de ting, SMILfonden hævder
at kunne, er blandt andet at skabe fællesskaber mellem familier på tværs af
diagnoser, at forbedre relationen til hos
pitalet og at øge familiernes livskvalitet.
Resultaterne fra undersøgelsen illustrerer tydeligt, at SMILfonden netop bidrager med det, foruden en lang række andre positive effekter.
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Sådan støtter SMILfonden
FNs verdensmål
Alle FNs 17 verdensmål er vigtige for den
globale fremtid, men da SMILfonden er
en organisation, der støtter børn med
alvorlige og kroniske sygdomme, er
fokus hovedsageligt på at understøtte
følgende tre verdensmål:
Verdensmål 3 ”Sundhed og trivsel”:
SMILfonden bidrager til mere mental sundhed og velvære hos alvorligt og kronisk syge børn og deres familier ved at skabe fællesskaber på tværs af diagnoser og
øge deres livskvalitet. Det gør vi ved at give pauser fra
deres sygdom gennem hospitalsaktiviteter, udflugter,
rekreation, ferieophold og andre unikke arrangementer, hvor der skabes meningsfyldte relationer, og hvor
de får tro, håb og styrke til et bedre liv og et pusterum
fra sygdom. Sygdom mange skal leve med hele livet.

Verdensmål 10 ”Mindre ulighed”:
SMILfonden bidrager til mere lighed mellem patientgrupper ved at sikre, at alvorligt og kronisk syge børn med
sjældne diagnoser får den samme opmærksomhed som
de store diagnosegrupper. Det er behovet og ikke diagnosen, der bør afgøre omfanget af omverdens opmærksomhed, støtte og hjælp til det syge barn og familien.

Verdensmål 17 ”Partnerskaber for handling”:
SMILfonden rækker ud til offentlige institutioner, fonde,
virksomheder og privatpersoner, der sammen eller
hver for sig bidrager monetært og skaber kendskab til
SMILfondens arbejde. Desuden arbejder vi politisk for
at påvirke Folketinget, ministerier og styrelser.

Forældrenes
besvarelser:

Sundhedspersonalets
besvarelser:

Øget livskvalitet

Bedre relation til hospitalet

Bedre mentalt helbred

Mindre pres på afdelingen

100%

89%

97%

75%

Bedre mentalt helbred

Bedre relation til hospitalet

oplever, at SMILfonden bidrager til
familiens livskvalitet

oplever, SMILfonden har en positiv
indvirkning på børnenes lyst til at
komme på hospitalet

oplever en positiv effekt på børnenes
livskvalitet og mentale helbred som
følge af fællesskaber i SMILfonden

Mere fællesskab

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

100%

oplever, at SMILfonden bidrager positivt
til børnenes mentale helbred

96%

oplever, at SMILfonden bidrager positivt
til forældrenes mentale helbred

89%

Mindre ulighed i sundhed

mener, at SMILfonden har en positiv
indvirkning på børnenes lyst til at
komme på hospitalet

Mere oplyste familier

81%

af det sundhedsfaglige personale
siger, at familier tilknyttet SMILfonden
bruger hinanden i en grad, hvor det til
tider kan erstatte noget af kontakten til
afdelingen

78%

er enige i, at SMILfondens arbejde med
sociale tilbud på tværs af diagnoser,
som ikke udbydes af andre foreninger,
er med til at mindske uligheden blandt
syge børn

oplever, at SMILfondens tilbud og
fællesskaber bidrager til, at familierne
generelt er bedre informerede og mere
rustet til at håndtere barnets sygdom

”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”
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”Et SMILarrangement hjælper også os behandlere
helt utroligt meget, fordi det giver familierne
overskud, og de møder andre i samme situation”
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Tak for støtten
I SMILfonden vil vi gerne sige en kæmpe stor tak til alle, der støtter vores
arbejde. Kun med hjælp fra andre kommer vi i SMILfonden tættere på visionen
om at give børn med alvorlig sygdom et bedre liv. Tak til alle private givere,
virksomheder og fonde, der bidrager til pause fra sygdom, nye fællesskaber,
værdifuld rådgivning og øget livskvalitet.
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Privat støtte
Der er mange måder, du som privatperson kan støtte
SMILfondens arbejde på, og i SMILfonden er vi så
taknemmelige over, at der er private, der år efter år
indsamler penge til vores arbejde.
Bike4Kids er et privat initiativ, der igen i
år har samlet penge ind til SMILfondens
arbejde ved at cykle Danmark rundt.
Den velgørende forening har siden 2018
hjulpet med at skaffe midler til fordel for
børn med alvorlige sygdomme på tværs
af diagnoser, og det må man sige også
lykkedes i 2020, hvor 215.000 kr. blev
indsamlet til SMILfondens arbejde.
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foreninger, skoler og virksomheder kunne SMILfonden melde udsolgt, og det
havde vi ikke klaret uden alle de gode
mennesker, der har været land og rige
rundt for at sælge SMILjulekalenderen.
Tusind tak for jeres store indsats til både
børn og voksne. En indsats der også var
med til at sprede budskabet om SMILfondens arbejde!

For syvende gang i år blev Anemoneløbet holdt. Et velgørenhedsløb til fordel
for SMILfonden, som hvert år planlægges af Bobby Stabell, far til Anemone,
der er kronisk syg. Løbene har indsamlet
over 100.000 kr.

Sådan kan du støtte
som privatperson
•

Giv et fast beløb hver måned

I år har SMILfonden også fået stor økonomisk opbakning gennem private indsamlinger oprettet på Facebook, blandt
andet fundraisere i forbindelse med
fødselsdage og jul. Det gav over 100.000
kr. til SMILfondens arbejde.

•

Bliv medlem for 200 kr. om
året – kun 16 kr. om måneden!

•

Giv et engangsbeløb, f.eks. via
en fødselsdagsfundraising på
Facebook

•

Støt via arv eller testamente

Og så blev 2020 året, hvor SMILfonden
fik sin allerførste SMILjulekalender, der
blev lavet i 25.000 eksemplarer. Med
uundværlig hjælp fra private sælgere,

Se mere om, hvordan du kan
støtte på: smilfonden.dk
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Tak til fonde
En stor tak til alle de fonde, der valgte at støtte SMILfonden i 2020. Store
som små fonde, hvis donationer har bidraget til, at SMILfonden i 2020
støttede det højeste antal familier og afviklede flest aktiviteter nogensinde.
Herunder er SMILfondens største fondsdonorer i 2020.

Heinrich og Laurine Jessens Fond

Hoffmann og Husmans Fond

Olga og Esper Boels Fond

Frederik og Emma Kraghs Mindefond
E n

R e a l d a n i a - k a m p a g n e

”Olga og Esper Boels
Fond har valgt at støtte
SMILfonden siden 2017, og
det har vi, fordi vi kan se,
hvordan foreningen virkelig
rykker sig, når de får tilført
Ragnhild Bruuns Fond

midler. De udvikler nye
initiativer, inddrager flere
familier fra hele landet, og
spreder så meget glæde på

Civilingeniør H.C. Bechgaard og
hustru Ella Mary Bechgaards Fond

og uden for hospitaler for
alvorligt syge børn – og det
vil vi rigtig gerne bidrage til”
– Marie-Pierre Boel Andresen,
bestyrelsesformand

Lemvigh-Müller fonden
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Virksomhedspartnerskaber
Stærke virksomhedspartnerskaber er afgørende for SMILfondens
arbejde. Partnerskaberne kommer til udtryk på forskellige måder. Nogle
virksomheder vælger at bidrage med økonomiske støtte, mens andre
donerer produkter eller diverse services af afgørende betydning for
SMILfondens aktiviteter. Alle virksomhedsdonationerne er værdsat og
bidrager til, at SMILfonden år efter år kan afvikle mange aktiviteter.

Cloetta

FORCE Technology

Cloetta har været med til at støtte SMILfondens arbejde for alvorligt syge børn
og deres familier helt fra begyndelsen.
SMILfonden modtager både økonomisk
støtte, der bidrager til, at vi kan afvikle
en masse arrangementer, og kvalitetsprodukter som familierne bliver forkælet med.

SMILfonden holder til i FORCE Technologys kontorlokaler i Lyngby. Lokalerne
er en donation, og det er vi meget taknemmelige for. Vi har desuden oparbejdet et rigtig godt fællesskab med de
ansatte hos FORCE Technology, der er
meget imødekommende og altid står
klar til at give en hjælpende hånd med
praktiske gøremål.

På årets SMILcamps fik børnene og deres familier udleveret regnslag og oppustelige megalakridspiber til sjove fotosessions. Cloetta overraskede også med
bland-selv-slik, endda med produkter,
der endnu ikke var kommet på markedet.
Derudover donerede Cloetta påskeslik
til SMILfondens påskemission og Skipper’s Pipes julekalendere til julemission
for indlagte børn.

Comwell Hotels
SMILfonden og Comwell Hotels har
samarbejdet i de sidste tre år. Hotellerne
udgør de perfekte rammer for SMILfondens årlige camps, og familierne føler
sig altid godt tilpas i de smukke omgivelser.

BR Danmark
I efteråret indgik BR Danmark og Mattel et samarbejde med SMILfonden,

hvor 20% af Barbiesalget i uge 42 i alle
landets BR-butikker gik til SMILfondens
arbejde. Mattels Barbie-kampagne havde sloganet ”You can be anything” med
fokus på at give børn troen på, at de ikke
er begrænsede, men kan være præcis den, de ønsker at være. SMILfonden
ønsker netop også at give alvorligt syge
børn en følelse af, at de er gode nok.
SMILfonden har indgået et endnu tættere samarbejde med BR, som har produceret en SMIL-krammebamse, der
skal sælges i alle butikkerne i løbet af
næste år. Alt overskud går ubeskåret til
SMILfondens arbejde, og vi glæder os til,
at SMILbamsen bliver en fast følgesvend
for rigtig mange børn.
Se mere om, hvordan du kan støtte som
virksomhed på: smilfonden.dk
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Tak til virksomheder
En stor tak til alle de virksomheder, der støttede SMILfondens arbejde i 2020, både store og
små. Uden jeres donationer var det ikke muligt at støtte så mange familier med alvorligt syge
børn. Herunder er SMILfondens største virksomhedsdonorer fra 2020.
Også en stor tak for
støtten til

H. Vangsted
Invest ApS
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Organisation
Hvem står bag smilene

Dedikerede ansatte og frivillige
SMILfonden består af 15 dedikerede
medarbejdere, der holder til på et kontor
i Lyngby. SMILfondens arbejde er stærkt
bakket op af 95 motiverede frivillige fra
hele landet. De knokler og har afgørende
betydning for, at SMILfondens aktiviteter
lykkes. I løbet af 2020 har frivillige blandt
andet kørt landet rundt med hjælpepakker til isolerede familier og pakket
krea-kasser, juleposer og julekalendere.

Kvalificeret bestyrelse
Bestyrelsen i SMILfonden er frivillig og
består af otte medlemmer, der hver især
bidrager til SMILfondens arbejde og udvikling. Medlemmerne byder ind med
uundværlige kompetencer og faglige
indspark til stor gavn for udviklingen af
SMILfonden.

Vibeke bidrager blandt andet med nødvendig viden om hospitalssystemet og
arbejdsgange samt indsigt i livet med
alvorligt syge børn og øvrig erfaring med
bestyrelsesarbejde. Laura arbejder i flere
forskellige bestyrelser og har over 15 års
erfaring som digital forretningsudvikler.
Hun bidrager dermed både med det
digitale og kommercielle blik på SMILfonden og SMILfondens aktiviteter, og
Laura ved, hvilke parametre, man kan
justere for at få virksomheder til at udfolde sit potentiale bedst muligt. Stort
velkommen til begge, der har en kæmpe motivation for at hjælpe og forbedre
livet for familier, der lever med alvorligt
syge børn!

Mød Laura Vilsbæk Olesen, nyt
bestyrelsesmedlem i SMILfonden
Hvorfor sagde du ja til at blive medlem af
SMILfondens bestyrelse?

”Fordi jeg er fuld af beundring over alt det, SMILfonden gør.
Der er brug for en organisation som SMILfonden, der gør en
kæmpe forskel for familier, der lever med alvorligt syge børn.
Det er ikke bare løsrevne oplevelser men længere forløb fyldt
af fællesskaber, som hjælper de enkelte familier og børn på så
mange måder. Det er tydeligt for mig, at der er stor ulighed i
sundhed, og det er vigtigt, at SMILfonden findes, så alle dem
med sjældne sygdomme også huskes”

Hvad betyder det for dig at kunne bidrage til
SMILfondens bestyrelsesarbejde?

I løbet af 2020 bød SMILfonden velkommen til to nye erfarne bestyrelsesmedlemmer, børnelæge Vibeke Brix og digital forretningsudvikler Laura Vilsbæk
Olesen. Det er tydeligt, at begge bidrager med vigtig viden inden for områder,
som kan styrke SMILfondens arbejde.

”Det er en kæmpe glæde. Fagligt er vi sammensat af et væld af
forskellige kompetencer, og det giver utallige perspektiver på
de ting, vi diskuterer. Det er ikke bare berigende, det giver også
bedre og skarpere beslutninger, så vi sammen kan give endnu
bedre strategisk sparring på SMILfondens arbejde”
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Bestyrelse
En stor tak skal lyde til hele SMILfondens frivillige bestyrelse, der målrettet
og dedikeret arbejder for at bringe SMILfonden nye steder hen.

Simon Hesse Hoffmann
Bestyrelsesformand, Investor og
Bestyrelsesarbejde

Charlotte Blix
Bestyrelsesmedlem,
Leder af Rigshospitalets
BørneUngeProgram

Vibeke Brix Christensen
Bestyrelsesmedlem,
Børnelæge på Rigshospitalet

Allan Feldt
Bestyrelsesmedlem, CEO,
SeiMei

Laura Vilsbæk Olesen
Bestyrelsesmedlem,
Digital forretningsudvikler

Dorte Horsholt
Kasserer, Selvstændig
erhvervsdrivende

Michael Løve
Bestyrelsesmedlem,
CEO Netto International

Niels Kornerup
Bestyrelsesmedlem,
Partner, Bech-Bruun
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SMILfondens
ambassadører
I SMILfonden har vi nogle fantastiske
ambassadører, som vi er meget stolte
over. I 2020 kom to nye mænd med på
ambassadørholdet, nemlig sanger Hjalmer
Larsen og håndboldspiller Casper U.
Mortensen. Nu er én af landets bedste
sangere og verdensmester i håndbold
også med til at skabe opmærksomhed om
SMILfonden.
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Hjalmers første arrangement med SMILfonden var, da han i foråret 2020 gav en online
intimkoncert på SMIL TV for over 1700 mennesker.
Han overraskede indlagte børn på Aarhus Universitetshospital med udendørs koncert, og
gav en intimkoncert hjemme i haven hos seje
Vilma, der har en alvorlig leversygdom. Han
optrådte for familier på årets sommercamps
og holdt udendørs julekoncerter. Alt sammen
til stor glæde for de syge børn og deres familier.

Se film

”Jeg vil gerne være med til at give syge børn en musikalsk
oplevelse i en mørk tid præget af sygdom. Det giver en
følelse af, at jeg har et formål, der er større end mig selv, og
jeg er meget rørt over og stolt af at være ambassadør for
SMILfonden. Det er en rolle, jeg tager meget alvorligt”
Hjalmer
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SMILfondens
ambassadører

Hjalmer Larsen,
er en af Danmarks dygtigste sangere
og sangskrivere. Han har siden 2017
givet et utal af koncerter og sunget en
masse ørehængere, bl.a. titelsangen til
julekalenderen Tinka og kongespillet.

Stine Bjerre Mortensen,
er gift med Casper U. Mortensen, der er
ny SMILambassadør. Hun er Danmarks
sejeste TV-vært med det dejligste smil,
som smitter alle børn og voksne.

Casper U. Mortensen,
er professionel håndboldspiller, og
spiller for FC Barcelona og på det
danske landshold.

Kristian Gintberg,
er den skønneste børnevært, der er en
del af Ramasjang Mysteriet, Ramajetterne og Lille Nørd. Kristian har tidligere
været vært på Sommersummarum og
MGP.

Viktor Axelsen,
er en eminent badmintonspiller, der
har vundet både VM-guld, EM-guld og
OL-bronze i herresingle.

Camilla Pedersen,
er en inspirerende triatlet. Hun har tidligere ligget i koma efter et cykelstyrt,
men har kæmpet sig op og blev året

Liv Martine,
er SMILfondens mesterbager, og tidligere vinder af Den store bagedyst. Sammen med SMILambassadør Simone

Simone Thorup Eriksen,
er SMILfondens yndlingstegner. Hun har
en utrolig smuk streg, og har stået for
alle illustrationer i en række bøger, som

efter kåret som årets sportsnavn.

Thorup Eriksen, har hun lavet en række
foldebøger, blandt andet Byg din egen
madpakke og Byg din egen lagkage.

hun har udgivet, bl.a. sammen med
SMILambassadør, Liv Martine.
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Regnskab og nøgletal
På trods af at 2020 har været et år med mange udfordringer og uforudsigeligheder, har det på det
finansielle plan været det bedste år nogensinde. Det fremgår tydeligt af oversigten over udviklingen af
SMILfondens indtægter. SMILfonden har som følge af den store økonomiske fremgang kunne afholde
endnu flere aktiviteter end tidligere år, og derfor følger udgiftsposterne med.
Indtægter – sådan tjener vi pengene
SMILfonden er afhængig af donationer fra fonde, offentlige
puljer, virksomheder og private til at kunne afholde camps,
rekreationsophold, netværksture og øvrige aktiviteter. Trods
COVID-19 har vi i SMILfonden alligevel formået at opretholde
en stigning i indtægter på 38% fra 2019 til 2020 grundet omlægning af aktiviteter.
Der er sket en væsentlig stigning i donationer fra fonde og
offentlige tilskud, og også i donationer fra private. Stigningen
i private donationer skyldes blandt andet salg af årets julekalendere, som SMILfonden ikke tidligere har gjort. Medlemsbidrag er faldet i forhold til 2019, og der arbejdes på at vende
denne udvikling.

Omkostninger – sådan bruger vi pengene
I SMILfonden fokuserer vi på at holde driftsomkostningerne
nede, så hovedparten af den tildelte økonomiske støtte går
direkte til at hjælpe syge børn og deres familier gennem sociale arrangementer, hospitalsaktiviteter, rekreation og meget mere. Af donationerne går over 77% direkte til vores aktiviteter.
Udover økonomisk støtte, er vi i SMILfonden så heldige, at
mange af de virksomheder, vi samarbejder med, donerer produkter og services eller sælger disse til meget favorable priser.
Noget vi er utrolig taknemmelige for, og som er afgørende for
SMILfondens arbejde.

SMILfondens udvikling i indtægter

Indtægter fordelt på kategorier 2020
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SMILfondens udvikling i omkostninger

Omkostninger fordelt på aktiviteter 2020
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2020

Administration (9 %)

Resultatopgørelse
Find det samlede årsregnskab på SMILfondens hjemmeside.

Kr.			

2020

2019

Indtægter
Medlemsbidrag			

70.600

118.500

Donation Fonde			

4.473.430

3.476.523

Donation Erhverv			

2.082.463

1.539.706

Donation Private			

1.635.360

782.639

Offentlige tilskud			

2.485.913

1.865.672

Indtægter i alt			

10.747.766

7.783.040

– Hospitalsaktiviteter			

2.739.309

2.046.865

– Sommercamps			

2.454.392

1.146.216

821.425

757.163

Omkostninger
Aktiviteter

– Julemissionen på landets hospitaler

		

– Sociale aktiviteter			

1.802.169

1.350.488

Fundraising & marketing			

1.429.604

1.034.201

Administration			

872.720

700.715

Omkostninger i alt			

10.119.620

7.035.648

			
Årets resultat overføres egenkapital

		

628.146

747.392
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Tak til
Design
Noted

