SMILET AUH
Et bemandet kreativt
værksted for børn på Aarhus
Universitetshospital. SMILET
giver pause fra sygdom
og nye venner på tværs
af diagnoser.

Kære Regionsrådspolitiker
I den velgørende forening SMILfonden, støtter vi hvert år flere tusinde alvorligt kronisk syge børn, søskende
og forældre. Med hospitalsfester, sommercamps. netværksture, rådgivning og meget andet. Børnenes
sygdomme påvirker hele familien i voldsom grad. Alle i familien har øget risiko for ensomhed, angst og
depression - og de har brug for hjælp til at få sygdommen på afstand og møde ligestillede.
I samarbejde med Aarhus Universitetshospital etablerer SMILfonden nu et bemandet kreativt værksted,
kaldet SMILET, i hospitalets foyer. Så børn og familier kan få pause fra sygdom hver dag på hospitalet og
møde andre i en svær livssituation.
I efteråret 2020 åbnede SMILfonden et lignende kreativt værksted i Rigshospitalets foyer i København, der
allerede er blevet en kæmpe succes. Børn og forældre strømmer til - og børnene fortæller, at det er en stor
hjælp i hverdagen, at der nu findes et sted på Rigshospitalet, hvor de glemmer deres sygdom.
Børnenes udsagn bakkes op af anerkendt forskning og førende udenlandske børnehospitaler som Great
Ormond Street Hospital for Children i London og Astrid Lindgren Children's Hospital i Stockholm.
Der kommer tusindvis af alvorligt syge børn på Aarhus Universitetshospital
hvert år. Mange har en meget barsk hverdag med utallige operationer
og ensomme indlæggelser. Et kreativt værksted på hospitalet kan
skubbe sygdommen i baggrunden for en stund og give nye venner.
Mange hilsner fra Sisse Fisker

Direktør i SMILfonden

"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
Chef på børneafdeling på
Rigshospitalet

SMILET på
Rigshospitalet er en
kæmpe succes. Mere end
1000 børn, unge og voksne
har besøgt værkstedet
siden oktober
2020

Det kreative værksted SMILETS målgruppe:
Børn og Unge på Aarhus Universitetshospital
AUH behandler børn og unge i alderen 0-18 år og har en af Danmarks største børn- og
ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og mere end 25.000 ambulante
besøg årligt. SMILET AUH vil være åbent for alle syge børn og pårørende børn på
hospitalet.

MERE END 2.000 BØRN FORVENTES AT BENYTTE
SMILET AUH ÅRLIGT
35 børn ugentligt i 47 uger vil besøge selve SMILET.
I alt 1.645 børn årligt.
Kreativ rullevogn ud til 10 børn ugentligt i isolation eller
på intensiv. I alt 470 børn årligt.
BASERET PÅ TAL FRA RIGSHOSPITALET MED MAX 6
BØRN AF GANGEN I SMILET PÅ GRUND AF CORONA.

EVALUERING AF SMILET AUH
Der vil årligt blive lavet en undersøgelse af SMILET AUHs effekt.
Ligesom der løbende evalueres på effekten via digitale
spørgeskemaer, som udfyldes af børn og forældre,
sundhedspersonale, frivillige og medarbejdere i SMILET AUH.
Netop nu forberedes en større undersøgelse af SMILET på
Rigshospitalet i samarbejde med Rigshospitalet og Boston
Consulting Group. Resultatet bliver offentliggjort senere på året.
Samme fremgangsmåde vil anvendes på AUH.

OPBAKNING FRA AUHS LEDELSE
"Det vil være fantastisk med et
kreativt værksted til børn og unge på
AUH. I vores arbejde med at realisere
et moderne børn og unge hospital i
den internationale elite, vil
SMILfondens kreative værksted være
af stor betydning. Værkstedet kan
være med til at sikre, at børn og
unge har et aktivt, indholdsrigt og
udviklende liv – også selvom de er
ramt af sygdom."
Poul Blaabjerg
Hospitalsdirektør, AUH

SMILfondens bestyrelse
SMILfonden er en non-profit forening stiftet i 2014, med en frivillig
bestyrelse, der jævnligt evaluerer og udvikler SMILfondens arbejde.
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SMILFONDEN
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"Et SMILarrangement
hjælper ikke kun
familierne, det hjælper
også os behandlere helt
utroligt meget, fordi det
giver familierne
overskud og de møder
andre i samme
situation."
Vibeke Brix, børnelæge
på Rigshospitalet og
bestyrelsesmedlem i
SMILfonden

CVR 3560 9733
KONTO 7360 0001705525

BUDGET SMILET PÅ AUH
SMILET AUHs finansiering kommer fra fonde og sponsorer.
SMILET skal have åbent hver dag, også i weekenden, og bemandes
af frivillige og af pædagoger med indsigt i syge børn og deres familier.

"Jeg vil hellere være
i SMILET end hjemme."
Micha på 13 år på besøg
i SMILET på Rigshospitalet efter udskrivning

Aarhus Universitetshospital

Finansiering
SMILET AUH
SMILfonden søger løbende en række fonde,
virksomheder og offentlige puljer om støtte
til sine projekter.
Opnået tilskud til SMILET AUH september 2021:
Bestsellers Fond

1.500.000 kr.

Salling Fondene

1.000.000 kr.

A. P. Møller Fonden

800.000 kr.

Østifterne

600.000 kr.

CoolUnite Fond

500.000 kr.

I alt

4.400.000 kr.

Øvrige søgt:
JYSK Fond
Sygeforsikringen danmark
Olga og Esper Boels Fond
med flere

SMILfondens aktiviteter
for AUHs familier i dag hospitalsfester, familiecamps,
rekreationsophold, netværksture,
teenagedage, mødredage,
koncerter, gaveuddelinger,
familierådgivning og
meget mere

RESULTAT AF
SMILFONDENS
ARBEJDE
SMILfonden og Boston Consulting Group har
i 2020 undersøgt effekten af SMILfondens
arbejde baseret på svar fra 98 familier og
36 læger og sygeplejersker. Se hele
undersøgelsen på www.smilfonden.dk

FAMILIERNES
BESVARELSER
BEDRE MENTALT
HELBRED

100%

LÆGER OG
SYGEPLEJERSKERS
BESVARELSER
BEDRE MENTALT HELBRED
97%

oplever, at SMILfonden har en positiv
effekt på børnenes mentale helbred.

oplever, at SMILfonden har en positiv
effekt på børnenes mentale helbred.

MERE FÆLLESSKAB

MERE OPLYSTE FAMILIER
81%

83%
af familierne oplever, at
få nye fællesskaber, som de ellers
ikke ville have haft.

ØGET LIVSKVALITET

100%
oplever, at SMILfonden bidrager
positivt til familiens livskvalitet.

oplever, at SMILfonden bidrager til, at
familierne er bedre informeret og
bedre rustet til at håndtere barnets
sygdom.

MINDRE PRES PÅ
AFDELINGEN
75%
siger, at familier tilknyttet SMILfonden
bruger hinanden i en grad, hvor det til
tider kan erstatte kontakten til
afdelingen.

