
Oversigt 
Indeværende oversigt lister institutioner på landsplan, hvor man som barn eller ung med alvorlig sygdom eller død i 
familien kan få lokalhjælp og støtte i form af psykologhjælp, sorggrupper eller børne/unge grupper. 

Udover denne liste findes tilbyder hver enkelt kommune også hjælp og rådgivning til børn og unge. Yderligere 
information om disse kommunale tilbud kan findes på kommunernes individuelle hjemmesider.

Kræftens Bekæmpelse

Kræftlinjen: Kræftens Bekæmpelses gratis telefonrådgivning: Tlf. 80 30 10 30
Kræftlinjens åbningstider:
Hverdage 9-21
Lørdag-
søndag

12-17

Helligdage
Lukke
t

Børn og Unge & Sorg

Børn, Unge & Sorg er en organisation, der tilbyder gratis rådgivning til børn og unge, der har mistet en forælder eller som
har en alvorligt syg forælder. Organisationen afholder løbende diverse arrangementer omkring det at være ung og bære 
på en sorg.

Børn, Unge & Sorg har en telefonlinje hvor man kan ringe og få rådgivning.
Kontakt: 70 266 766

Sorggrupper for børn og unge

Region Nordjylland

Frederikshavn

Samtalegrupper for børn og unge
Frederikshavn Kommune tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 8-12 og 12-16 år.

Kontakt til gruppen 8-12 år:
Kitte Kvesel Aaen på tlf 30 69 72 24 eller mail: kkva@frederikshavn.dk
Birgit Klitgaard Leong, på tlf 61 65 78 13 eller mail: birgitklitgaard@ofir.dk

Kontakt til gruppen 12-16 år:
Helle Pedersen på tlf 40 83 29 05 eller mail: helle137@ofir.dk   
Henning Clausen på tlf 61 27 76 32 eller mail: henningclausen@mail.dk

Hjørring

Samtalegrupper for børn og unge
Børne- og Familieafdelingen i Hjørring Kommune tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 5-9, 10-13 og 14-18
år. Kontakt sekretariatet på tlf 72 33 33 33 eller mail: sorggruppen@hjoerring.dk

Jammerbugt

Samtalegrupper for børn og unge
Sundhedsplejen i Jammerbugt Kommune tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 6-11 og 12-18.
Kontakt Sundhedsplejen på tlf 72 57 76 67 eller mail: sst@jammerbugt.dk
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Morsø

Samtalegrupper for unge, der har mistet
Kræftrådgivningen i Aalborg tilbyder samtalegrupper i Mors for teenagere i alderen 13-20 år der har mistet en pårørende.
Kontakt Kræftrådgivningen i Aalborg på tlf 70 20 26 85 eller mail: aalborg@cancer.dk

Rebild

Samtalegrupper for børn og unge
Sundhedsplejen i Rebild Kommune tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 6-16 år.
For mere information kontakt Center Sundhed på telefon 99 88 84 50 eller e-mail: centersundhed@rebild.dk

Thisted

Samtalegrupper for børn
Kræftrådgivningen i Aalborg tilbyder samtalegrupper i Thisted for børn og unge i alderen 9-12 år.
Kontakt Kræftrådgivningen i Aalborg på tlf 70 20 26 85 eller mail:aalborg@cancer.dk

Samtalegrupper for teenagere, der har mistet en pårørende
Kræftrådgivningen i Aalborg tilbyder samtalegrupper i Thisted for teenagere i alderen 13-18 år, der har mistet en 
pårørende. 
Kontakt Kræftrådgivningen i Aalborg på tlf 70 20 26 85 eller mail:aalborg@cancer.dk

Samtalegrupper for unge med kræftramt pårørende
Kræftrådgivningen i Aalborg tilbyder samtalegrupper i Thisted for unge i alderen 10-14 år med kræftramte pårørende.
Kontakt Kræftrådgivningen i Aalborg på tlf 70 20 26 85 eller mail:aalborg@cancer.dk

Samtalegrupper for børn
Sundhedsplejen i Thisted Kommune tilbyder samtalegrupper for børn i alderen 9-12 år. Ang. grupper for børn, der ikke 
er mellem 9 og 12 år kontakt nedenstående, da kommunen samarbejder med Kræftens Bekæmpelse om børnegrupper, 
de kan derfor hjælpe med kontakt til andre grupper.
Kontakt sundhedsplejerske Charlotte K. Brogaard på tlf 99 17 20 53 (telefontid torsdag mellem kl. 8.00 - 9.00), på mobil: 
21 61 77 17 eller mail: ckb@thisted.dk.
Sundhedsplejerske Marian Krüger Bak på tlf.: 99 17 20 32 (telefontid fredag mellem kl. 8.00 - 9.00), på mobil: 20 56 55 
60 eller mail: mkb@thisted.dk

Vesthimmerland

Samtalegrupper for børn og unge
Vesthimmerlands Kommune tilbyder følgende samtalegrupper for børn og unge:

Sorggruppe for børn i alderen 6-10 år.
Kontakt psykolog Tina Solbjerg Olsen på tlf 23 24 55 92 eller mail: buisorg@gmail.com

Sorggruppen i Aars for børn og unge i alderen 11-16 år.
Kontakt psykolog Anna Imer på flf 29 62 29 84 eller mail: buisorg@gmail.com

Sorggruppen i Løgstør for børn og unge i alderen 12-17 år.
Kontakt sygeplejerske og familieterapeut fra Kempler Instituttet, MPF Lis Nielsen på tlf 98 65 81 34 eller 
mail: lnaarup@mail.dk

Aalborg

Samtalegrupper for børn
Kræftrådgivningen i Aalborg tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 4-9 og 10-17 år.
Kontakt Jes Dige på tlf 98 77 08 72 eller mail: jd@cancer.dk

Samtalegrupper for teenagere med en kræftramt pårørende
Kræftrådgivningen i Aalborg tilbyder samtalegrupper for teenagere i alderen 13-18 år der har en syg mor eller far.
Kontakt Kræftrådgivningen i Aalborg på tlf 70 20 26 85 eller mail:aalborg@cancer.dk
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Samtalegrupper for børn, der har mistet
Kræftrådgivningen i Aalborg tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 10-14 år der har mistet en mor eller en 
far.
Kontakt Kræftrådgivningen i Aalborg på tlf 70 20 26 85 eller mail:aalborg@cancer.dk

Samtalegruppe for kræftramte børn og unge
Kræftrådgivningen i Aalborg tilbyder samtalegruppe for kræftramte børn og unge i alderen 10-19 år.
Kontakt Jes Dige på tlf 98 77 08 72 eller mail: jd@cancer.dk

Samtalegrupper for børn og unge
Hasseris Kirke i Aalborg tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 10-15 år.
Kontakt Hasseris Kirkes sorggruppe på tlf 25 21 19 56

Sorggrupper på skoler i Region Nordjylland

Aalborg Kommune

9000 Aalborg, Filstedvejens Skole
Kontakt Jane Strube på tlf. 98 16 00 33

9000 Aalborg, Gl. Hasseris Skole
Kontakt Marianne Jensen på mail: marianne.jensen@gammelhasserisskole.dk

9000 Aalborg, Sofiendalskolen
Kontakt Kristine Schmelling Jørgensen på mail: kjor-skole@aalborg.dk

9200 Aalborg SV, Frejlev Skole
Kontakt Pia Bengtson på tlf.: 99 31 63 80

9210 Aalborg SØ, Seminarieskolen
Kontakt Rie Tybjerg på tlf. 28 26 87 75 eller mail: at@seminarieskolen.dk

9220 Aalborg Ø, Herningvej Skole
Kontakt skolen på tlf.: 99 82 45 70

9220 Aalborg Ø, Mellervangskolen
Kontakt Louise Mailand-Olsen på mail: hlm-kultur@aalborg.dk

9230 Svenstrup J, Ferslev Skole
Kontakt Berit Billeskov på mail:  billeskov@ferslevskole.dk

9240 Nibe, Farstrup Skole
Kontakt Anne-Marie Nedergaard på tlf. 99 82 43 40 eller mail: anmn-skole@aalborg.dk

9240 Nibe, Nibe Skole
Kontakt Jens kirk på tlf. 42 22 65 37 eller mail: jenskirk@me.com

9260 Gistrup, Vaarst-Fjellerad Skole
Kontakt Connie Stausgaard på mail: conn0860@vafj.dk

9293 Kongerslev, Kongerslev Skole
Kontakt Lona Christiansen på tlf. 20 94 67 75 eller mail: lgc-skole@aalborg.dk

9370 Hals, Hals Skole
Kontakt Tanja Højmark Dahl Larsen på mail: tanja.hdl@gmail.com

9380 Vestbjerg, Vestbjerg Skole
Kontakt Else Norre på mail: eno-sb@aalborg.dk

9400 Nørresundby, Gl. Lindholm Skole
Kontakt Annette Dyhrberg på mail: annette.dyhrberg@skolekom.dk
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9430 Vadum, Vadum Skole
Kontakt Elsebeth Kragholm på tlf.  99 82 44 50 eller mail: eks-skole@aalborg.dk

Vesthimmerlands Kommune

9600 Aars, Aars Skole
Kontakt skolen på tlf. 99 66  88 00 eller mail: hmst@vesthimmerland.dk

Region Midtjylland

Favrskov

Samtalegrupper for børn og unge
Lions Klub Hinnerup Dagmars Kilde tilbyder samtalegrupper for børn og unge under 18 år. 
Kontakt Susan Jensen på tlf 27 28 18 78.
www.dagmarskilde.lions.dk

Herning

Samtalegrupper for børn og unge
Professionelle frivillige fra Kræftrådgivningen i Herning tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 9-13 år.
Kontakt Kræftrådgivningen i Herning på tlf 70 20 26 63 eller mail: herning@cancer.dk

Samtalegrupper for unge teenagere
Professionelle frivillige fra Kræftrådgivningen i Herning tilbyder samtalegrupper for unge teenagere i alderen 14-16 år.
Kontakt Kræftrådgivningen i Herning på tlf 70 20 26 63 eller mail: herning@cancer.dk

Samtalegrupper for unge
Professionelle frivillige fra Kræftrådgivningen i Herning tilbyder samtalegrupper i Holstebro for unge i alderen 18-30 år.
Kontakt Kræftrådgivningen i Herning på tlf 70 20 26 63 eller mail: herning@cancer.dk

Samtalegrupper for teenagere
Professionelle frivillige fra Kræftrådgivningen i Herning tilbyder samtalegrupper for teenagere i alderen 16-18 år.
Kontakt Kræftrådgivningen i Herning på tlf 70 20 26 63 eller mail: herning@cancer.dk

Holstebro

Samtalegrupper for børn
Foreningen Børn og Unge i Sorg i Holstebro tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 8-17 år. 
Kontakt sundhedsplejerske Rie Staghøj på tlf 24 20 53 59
Der er to grupper: En for de 8-12 årige og en for de 13-17 årige. Begge grupper ledes af Jette Børlum, pædagog og 
familieterapeut fra Kempler Instituttet, i samarbejde med professionelle frivillige.
www.bornogsorg.dk

Horsens

Samtalegrupper for børn
Selvhjælp i Sund By Horsens tilbyder følgende samtalegrupper:
Børn i alderen 8-13 år, der har alvorligt syge forældre. Gruppen ledes af to voksne, der har erfaring med at arbejde med 
børn. Kontakt Selvhjælpskoordinator på tlf 25 11 93 93 tirsdag kl.08-09 og torsdag kl.17-18 eller 
mail: sundby@horsens.dk

Unge i alderen 13-17 år, der har mistet en mor eller far. Gruppen ledes af to voksne, der har erfaring med at arbejde med
børn. Kontakt Selvhjælpskoordinator på tlf 25 11 93 93 tirsdag kl.08-09 og torsdag kl.17-18 eller 
mail: sundby@horsens.dk

Børn i alderen 8-14 år, der har mistet en mor, far eller en søskende. Gruppen ledes af Ragnhild Kristensen, sognepræst 
ved Vor Frelser Kirke og Anne Marie Kristensen, sognepræst ved Sønderbro Kirke. Kontakt Anne Marie Kristensen på 
tlf 86 96 36 12, mobil 40 47 48 33 eller mail: anmk@km.dk 
www.horsenssundby.dk
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Lemvig

Samtalegrupper for børn og unge
Lemvig Sorggruppe tilbyder samtalegrupper for børn og unge. Kontakt familieplejekonsulent Hanne Mollerup på tlf 30 53 
73 24.
www.sorggruppe-lemvig.dk

Norddjurs

Samtalegrupper for børn og unge
Norddjurs kommune tilbyder samtalegrupper for børn i alderen 8-13 og 13-18 år, i Grenaa. Kontaktperson: Marianne 
Schøler 2449 0740

Randers

Samtalegrupper for børn og unge
Randers Kommune tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 8-17 år, der har mistet forældre eller søskende. 
Kontakt psykoterapeut Charlotte Hartvig på tlf 89 15 82 13 eller mail:charlotte.hartvig@randers.dk eller psykoterapeut 
(MPF) Lisbeth Tetzlaff på tlf 89 15 82 12 eller mail: lisbeth.tetzlaff@randers.dk

Samtalegrupper for børn og unge
Randers Sundhedscenter tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 7-11 og 12-17 år, der har en mor eller far, 
som er syg af kræft.

Børnegruppen
Kontakt forløbskoordinator Anja Gjettermann på tlf 23 63 97 76 eller mail:ag@randers.dk

Teenagegruppen
Kontakt forløbskoordinator Vibeke Dahl på tlf 51 56 20 15 eller mail:vibeke.dahl@randers.dk

Ringkøbing-Skjern

Samtalegrupper for børn og unge
Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 6-18 år. Grupperne bliver ledet af et 
tværfagligt team af sundhedsplejersker, socialrådgivere, familiebehandlere og psykologer.
Kontakt:
Socialrådgiver Signe Bøtker Kristensen på tlf 29 61 75 37 eller mail:signe.kristensen@rksk.dk 
Socialrådgiver Annette Ihler Madsen på tlf 21 34 07 22 eller mail: annette.ihler.madsen@rksk.dk
Sundhedsplejerske Hanne Albertsen på tlf 40 76 27 13 eller mail:hanne.albertsen@rksk.dk
Sundhedsplejerske Karina Madsen på tlf  21 34 07 08 eller mail:karina.madsen@rksk.dk

Samtalegrupper for børn
Selvhjælp Ringkøbing-Skjern tilbyder trivselsgrupper for børn mellem 6-16 år.
Kontakt Selvhjælp Ringkøbing-Skjern på tlf. 97 32 20 11.

Silkeborg

Samtalegrupper for børn
Selvhjælp Silkeborg tilbyder samtalegrupper for børn i alderen 7-10 og 11-13 år.
Kontakt Selvhjælp Silkeborg på tlf 86 80 58 78 eller mail:selvhjaelpsilkeborg@gmail.com
www.selvhjaelpsilkeborg.dk

Samtalegrupper for børn i Sorring
Dallerup Kirke tilbyder samtalegrupper for børn i alderen 8-13 år i samarbejde med Selvhjælp Silkeborg.
Kontakt sognepræst Signe Høg på tlf 86 95 70 60.
www.dallerupkirke.dk

Skanderborg

Samtalegrupper for børn og unge
Selvhjælp Skanderborg tilbyder samtalegrupper for børn i alderen 7-10 år og 10-14 år.
Kontakt Selvhjælp Skanderborg på tlf 23 62 80 02 eller mail:post@selvhjaelpskanderborg.dk
www.selvhjaelpskanderborg.dk
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Struer
Samtalegrupper for børn og unge
Familiehuset i Struer Kommune tilbyder samtalegrupper for børn og unge. Gruppen ledes af to af Familiehusets 
medarbejdere.
Kontakt Kirsten Traberg på tlf 96 84 82 51 eller mail: kit@struer.dk

Syddjurs

Samtalegrupper for børn og unge
UngLiv - under ungdomsskolen i Syddjurs Kommune - tilbyder samtalegrupper for hhv. 8-13 årige og 13 -18 årige. 
Gruppen ledes af to af UngLivs medarbejdere
Kontakt psykolog Marianne Schøler og ungdomsrådgiver Karsten Rasmussen på tlf  24 49 07 40 eller 
mail: marianne@ungliv.dk

Viborg

Samtalegrupper for børn og unge
Kræftrådgivningen i Viborg tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen op til 12 år.
Kontakt Kræftrådgivningen i Viborg på tlf 70 20 26 69 eller mail: viborg@cancer.dk

Samtalegrupper for teenagere
Professionelle frivillige fra Kræftrådgivningen i Viborg tilbyder samtalegrupper for teenagere i alderen 10-15 år.
Kontakt Kræftrådgivningen i Viborg på tlf 70 20 26 69 eller mail: viborg@cancer.dk

Samtalegrupper for unge
Professionelle frivillige fra Kræftrådgivningen i Viborg tilbyder samtalegrupper for unge i alderen 15-25 år.
Kontakt Kræftrådgivningen i Viborg på tlf 70 20 26 69 eller mail: viborg@cancer.dk

Aarhus

Samtalegrupper for børn og unge med kræftramt pårørende
Kræftrådgivningen i Aarhus tilbyder samtalegrupper for børn og unge med kraftramt pårørende i alderen 8-11 år.
Kontakt Kræftrådgivningen i Aarhus på tlf 70 20 26 89 eller mail:aarhus@cancer.dk 

Samtalegrupper for børn og unge med kræftramt pårørende
Kræftrådgivningen i Aarhus tilbyder samtalegrupper for børn og unge med kraftramt pårørende i alderen 8-11 år.
Kontakt Kræftrådgivningen i Aarhus på tlf 70 20 26 89 eller mail:aarhus@cancer.dk 

Gruppeterapi og individuel terapi til børn og unge, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde
Børn, Unge & Sorgs psykologer tilbyder gratis individuel terapi eller gruppeterapi til børn og unge under 28 år, hvis 
forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Grupperne er opdelt efter alder og situation. Derudover tilbyder 
Børn, Unge & Sorgs store korps af unge frivillige tilbyder landsdækkende brevkasse-, telefon, video- og chatrådgivning 
mandag til torsdag fra 17-21. Læs mere på www.bornungesorg.dk
Kontakt Børn, Unge & Sorg på tlf. 70 266 766 eller mail: info@bornungesorg.dk

Samtalegrupper for teenagere med kræftramt pårørende
Kræftrådgivningen i Aarhus tilbyder samtalegrupper for teenagere med kraftramt pårørende i alderen 12-16 år.
Kontakt Kræftrådgivningen i Aarhus på tlf 70 20 26 89 eller mail:aarhus@cancer.dk 

Samtalegrupper for børn og unge
Selvhjælp Aarhus tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 9-16 år.
Kontakt Selvhjælp Aarhus på tlf 86 12 12 72 eller mail:kontor@selvhjaelpsgrupperiaarhus.dk
www.selvhjaelpsgrupperiaarhus.dk

Samtalegrupper for unge
Café HUSRUM tilbyder samtalegrupper for unge i alderen 16-30 år.
Kontakt Café HUSRUM på tlf. 40 54 22 78 eller mail kontakt@cafehusrum.dk
www.cafehusrum.dk

Sorggrupper på skoler i region Midtjylland

Ringkøbing-Skjern Kommune
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6900 Skjern, Skjern Kristne Friskole
Kontakt Camilla Haunstrup Bjerregaard på tlf. 97 35 13 60 eller mail:camilla.h.bjerregaard@skrif.dk

Ikast-Brande Kommune

7442 Engesvang, Engesvang Skole
Kontakt Bodil Jørgensen på tlf. 30 22 16 89 eller mail:bodil.joergensen1@skolekom.dk

Herning Kommune

7400 Herning, Gjellerupskolen
Kontakt Karen-Margrethe Clauber på mail: karen.m.clauber@skolekom.dk

Skive Kommune

7800 Skive, Brårup Skole og Ådalskolen
Kontakt Annette Brogård på tlf.: 51 37 65 38 eller skoleleder Jette Præstholm på mail:jepr@skivekommune.dk
Eller Jakob Holten Olsen på mail: jaho@skivekommune.dk

7800 Skive, Hem Skole
Kontakt Helle Kappel Nielsen på mail: hmni@skivekommune.dk

7800 Skive, Krabbeshus Heldagsskole
Kontakt Poul Christian Sørensen på mail: pocs@skivekommune.dk

7800 Skive, Resen Skole
Kontakt Dorte Jalk på mail: dorj@skivekommune.dk

7800 Skive, Skivehus Skole
Kontakt Lone Thorstensen på mail: lone.thorstensen@skolekom.dk
Eller Annette Bak-Pedersen på mail: annb@skivekommune.dk

7800 Skive, Aakjærskolen
Kontakt Karen-Marie Fredslund på tlf. 28 76 49 08 eller mail: karen-marie.fredslund@aakjaerskolen.skive.dk
Eller Ove Jensen på mail: ovje@skivekommune.dk

7800 Skive, Tieren
Kontakt Anja Ø. Jensen på mail: anoj@skivekommune.dk

7800 Skive, Ungdomsskolen
Kontakt Kent Sørensen på mail: keso@skivekommune.dk

7840 Højslev, Højslev skole, Ørslevkloster Skole og Nr. Søby skole
Kontakt Michael Schrader på mail: mics@skivekommune.dk eller Lene Toft på tlf. 25 33 84 95 eller 
mail: ltof@skivekommune.dk
Eller Inga Kaastrup på mail: inrr@skivekommune.dk
Eller Michael Varmdal Morgensen på mail: mvmo@skivekommune.dk

7860 Spøttrup, Oddense Skole
Kontakt Dorthe Andersen på tlf.: 99 15 72 80
Eller Svend Schrøder på mail: sven@skivekommune.dk

7860 Spøttrup, Vestsalling Skole og Dagtilbud, Rødding Afd.
Kontakt Peter Fogde Mikkelsen på mail: pfmi@skivekommune.dk

7870 Roslev, Breum Skole, Fursund Skole og Jebjerg Skole
Kontakt Bettina Alberg på mail: beal@skivekommune.dk, Gert Slyngborg på mail:gesl@skivekommune.dk eller Susanne 
Gravgaard på mail:sugd@skivekommune.dk

7870 Roslev, Durup Skole
Kontatk Inga Emborg på mail: ineg@skivekommune.dk
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7870 Roslev, Glyngøre Skole
Kontakt Peter Berntsen på mail: pebe@skivekommune.dk

7870 Roslev, Roslev Skole
Kontakt Stefan Frøkjær-Jensen på tlf. 99 15 60 90 eller mail:sfjn@skivekommune.dk

Skanderborg Kommune

8464 Galten, Gyvelhøjskolen
Kontakt Helen Oladottir Kristiansen på tlf. 40 51 44 64 eller mail: helenoladottir.kristiansen@skanderborg.dk

Norddjurs Kommune

8500 Grenaa, Mølleskolen
Kontakt Helga Schmidt på tlf. 89 59 26 00

Aarhus Kommune

8541 Skødstrup, Skødstrup Skole
Kontakt Torben Slyngborg på tlf. 41 85 69 98 eller mail: tors@aarhus.dk

Silkeborg Kommune

8600 Silkeborg, Hvinningdalskolen
Kontakt Niels Folke på tlf. 89 70 25 51 eller mail: nielsfolke@silkeborg.dk

Randers Kommune

8920 Randers NV, Hornbæk Skole
Kontakt Louise Hardisty Olesen på tlf. 89 15 42 00 eller mail: lo@hornbaek-skole.dk

Region Syddanmark

Assens

Samtalegrupper for børn og unge
Børne- og Familiecentret tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 9-12 og 13-16 år.

Kontakt til børnegruppen:
Sundhedsplejerske Anni Værge på tlf 64 74 67 09 eller mobil 29 36 31 51
Sundhedsplejerske Jane Gaunsbæk på tlf 64 74 67 00 eller mobil 29 36 31 30
Sundhedsplejerske Christina Johnsen på tlf 64 74 68 06 eller mobil 24 79 87 17

Kontakt til ungegruppen:
Sundhedsplejerske Hanne Kondrup på tlf 64 74 68 02 eller mobil 29 36 31 37
Familiebehandler Hanne Kristine Jochumsen på tlf 64 74 66 55

Billund

Samtalegrupper for børn og unge
Familieafdelingen i Billund kommune tilbyder samtalegrupper for børn og unge.
Kontakt Familieafdelingen på tlf 79 72 76 09.
 
Esbjerg

Samtalegrupper for børn og unge, der har en kræftsyg pårørende
Kræftrådgivningen i Esbjerg tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 10-15 år, der har en kræftsyg pårørende.
Kontakt Charlotte Mathiesen på tlf 88 44 73 31 eller mail: chamat@cancer.dk

Samtalegrupper for unge, der har mistet en pårørende
Kræftrådgivningen i Esbjerg tilbyder samtalegrupper for unge, i alderen 17-25 år, der har mistet en pårørende.
Kontakt Charlotte Mathiesen på tlf 88 44 73 31 eller mail: chamat@cancer.dk
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Samtalegrupper for børn og unge
Frivillighuset Vindrosen tilbyder samtalegrupper og individuel rådgivning til børn og unge i alderen 5-20 år.
Kontakt Tove Schmitz på tlf 30 32 16 48 eller kontakt@kontakten-bu.dk
www.vindrosen-huset.dk

Fredericia
Samtalegrupper for børn og unge
Fredericia Kommune tilbyder samtalegrupper for børn i alderen 6-16 år, der har mistet.
Kontakt Familie & Børnesundhed på tlf 72 10 74 74.

Samtalegrupper for børn og unge
Selvhjælp Fredericia-Middelfart tilbyder samtalegrupper for børn og unge, når der er nok deltagere til en 
gruppe. Grupperne drives af frivillige.
Kontakt Selvhjælp Fredericia-Middelfart på tlf 72 10 67 73 eller mail:sekretaer@famiselvhjaelp.dk
www.fredericia-selvhjaelp.dk

Faaborg-Midtfyn

Samtalegrupper for børn og unge
Den lokale Sundhedstjeneste i kommunen tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 9-16 år. Der er både en 
børnegruppe og en ungegruppe.
Kontakt skolesygeplejerske Helle Sørensen på tlf 72 53 60 78 eller sundhedsplejerske Katja Devantier på tlf 72 53 60 95.

Haderslev

Samtalegrupper for børn og unge
Selvhjælp Haderslev tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 6-10 og 11-16 år. Grupperne drives af frivillige.
Kontakt Selvhjælp Haderslev på tlf. 74 52 83 30 eller mail: haderslev-selvhjaelp@mail.tele.dk
www.haderslev-selvhjaelp.dk

Kolding

Samtalegrupper for børn og unge
Kolding Sorggruppe tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 6-9, 10-12 og 13-17 år.
Grupperne drives af frivillige.

Kontakt til Yngstegruppen:
Sygeplejerske og sundhedsplejerske Gitte Thybo Pihl på tlf 75 52 20 55, mobil 29 41 29 43 eller mail: gitte@pihlerne.dk

Kontakt til Mellemgruppen:
Sognepræst Maria Frederiksen på tlf 75 57 10 81 eller mail: msf@km.dk

Kontakt til Teenagegruppen:
Syghuspræst og sognepræst Birgit Fur på tlf 23 34 28 53 eller mail:birgit.fur@stofanet.dk
www.koldingsorggruppe.dk 

Middelfart

Samtalegrupper for børn og unge
Selvhjælp Fredericia-Middelfart tilbyder samtalegrupper for børn og unge, når der er nok deltagere til en 
gruppe. Grupperne drives af frivillige.
Kontakt Selvhjælp Fredericia-Middelfart på tlf 72 10 67 73 eller mail:sekretaer@famiselvhjaelp.dk
www.fredericia-selvhjaelp.dk

Nyborg

Samtalegrupper for børn og unge
Familiehuset i Nyborg Kommune tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 6-16 år.
Kontakt Familiehuset på tlf 63 33 68 51 eller mail: familiehuset@nyborg.dk
Familiebehandler Ulla Heintz på tlf 63 33 78 85 eller mail: ulh@nyborg.dk
Psykolog Lise Thygesen på tlf 63 33 80 82 eller mail: lith@nyborg.dk
Leder af Familiehuset Marianne Skaarup på tlf 63 33 79 09 eller mail:msk@nyborg.dk 
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Odense

Samtalegrupper for børn og unge med en kræftramt mor eller far
Kræftrådgivningen i Odense tilbyder samtalegrupper for børn & unge i alderen 8-13 år med en kræftramt mor eller far.
Kontakt Tanja Nørgaard Vinsten på tlf 78 79 73 79 eller mail: tnv@cancer.dk

Gruppeterapi og individuel terapi til børn og unge, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde
Børn, Unge & Sorgs psykologer tilbyder gratis individuel terapi eller gruppeterapi til børn og unge under 28 år, hvis 
forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Grupperne er opdelt efter alder og situation. Derudover tilbyder 
Børn, Unge & Sorgs store korps af unge frivillige tilbyder landsdækkende brevkasse-, telefon, video- og chatrådgivning 
mandag til torsdag fra 17-21. Læs mere på www.bornungesorg.dk
Kontakt Børn, Unge & Sorg på tlf. 70 266 766 eller mail: info@bornungesorg.dk

Samtalegrupper for børn
Odense Kommune tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 7-19 år. Grupperne dannes efter behov.
Kontakt familieterapeut Annette Madsen på tlf 29 66 36 31 eller mail:amad@odense.dk  
Familieterapeut Susse Madsen på tlf 23 32 00 63 eller mail: sjp@odense.dk

Samtalegrupper for børn og unge
Foreningen Børn og Unge i Sorg på Fyn tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 10-16 år. Kontakt foreningen 
på tlf 29 89 39 11 eller mail:conny.troest@gmail.com. 
Gruppelederne er: 
Inger Hjuler Bergeon, valgmenighedspræst, supervisor og samtalevejleder, Odense Valgmenighed
Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst, og supervisor og samtalevejleder, Agedrup sogn
Bo Berg, socialpædagog og gruppeterapeut, Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus, OUH
www.bornogsorgfyn.dk

Svendborg

Samtalegruppe for børn
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune tilbyder samtalegruppe for børn i alderen 9-12 år.
Kontakt PPR-adm. på tlf 62 23 45 45 eller mail: ppr@svendborg.dk
Psykolog Louise Kjærsgaard Junge på tlf 62 23 45 38
Psykolog Karina Højlund Hansen på tlf 62 23 45 30

Tønder

Samtalegrupper for børn og unge
Selvhjælp Sydvest tilbyder samtalegrupper for børn og unge, når der er nok deltagere til en gruppe. Grupperne drives af 
frivillige.
Kontakt Selvhjælp Sydvest på tlf 74 75 10 35 eller mail@selvhjaelpsydvest.dk
www.selvhjaelpsydvest.dk

Vejen

Samtalegrupper for børn
HUSET - Frivilligcenter og Selvhjælp i Vejen tilbyder samtalegrupper for børn i alderen 6-12 år. Grupperne drives af 
frivillige.
Kontakt HUSET på tlf 75 36 52 30 eller mail: frivillig@huset-vejen.dk 
www.huset-vejen.dk

Vejle

Samtalegrupper for teenagere
Kræftrådgivningen i Vejle tilbyder samtalegrupper for teenagere.
Kontakt Kræftrådgivningen i Vejle på tlf 70 20 26 86 eller mail:Vejle@cancer.dk

Samtalegrupper for børn
Vejle Kommune tilbyder samtalegrupper for børn
Kontakt Inge Skytte Knudsen på tlf 51 50 49 91 eller mail: inskn@vejle.dk

Samtalegrupper for unge
Sct. Maria Hospice Center i Vejle tilbyder samtalegrupper for unge i alderen 13-19 år.
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Kontakt Sct. Maria Hospice Center på tlf 76 40 53 53. Spørg efter: Lone Klok, Per Christensen, Lene Middelbo eller 
Margit Laursen.
www.sctmariahospice.dk

Aabenraa

Samtalegrupper for børn og unge med alvorligt syg pårørende
Professionelle frivillige under Kræftens Bekæmpelse tilbyder samtalegrupper i Rødekro for børn og unge med alvorligt 
syg pårørende i alderen 6-13 år .
Kontakt Tina Kolmos på tlf 50 55 80 77 eller mail: aabenraa@cancer.dk

Teenagegruppen
Professionelle frivillige og ansatte under Kræftens Bekæmpelse tilbyder samtalegruppe for unge i alderen 13-20 år på 
kræftrådgivningen, Nørreport 4, 6200 Aabenraa
Kontakt Birgitte Nør-Hansen eller Inge Mortensen på tlf 70 20 26 72 eller mail:aabenraa@cancer.dk

Samtalegrupper for børn og unge
Aabenraa Selvhjælp tilbyder samtalegrupper for børn og unge alderen 6-17 år. Grupperne drives af frivillige.
Kontakt Aabenraa Selvhjælp på tlf 74 63 15 86 eller mail: info@aabenraa-selvhjaelp.dk 
www.aabenraa-selvhjaelp.dk  

Sorggrupper på skoler i Region Syddanmark

Kolding Kommune

6000 Kolding, Lyshøjskolen
Kontakt Pia Beldringe eller Lisbeth Askjær Petersen på skolens tlf. 79 79 79 60

Aabenraa Kommune

6230 Rødekro, Hærvejsskolen
Kontakt Pernille Reschat på mail: pbr@aabenraa.dk eller skolen på tlf. 74 66 22 66

Esbjerg Kommune

6740 Bramming, Nordre Skole
Kontakt Dorrit Winther på mail: wdorrit@hotmail.com

Region Sjælland

Faxe

Sorggruppen i Faxe Ladeplads
Samtalegruppe for børn i alderen 5-16 år.
Gruppen drives på frivillig basis af en sundhedsplejerske, en sygeplejerske med efteruddannelse i børn og sorg og en 
sognepræst.
Kontakt Rikke Kolding på tlf 26 24 59 92 eller mail: rikke@kolding.us
Githa Parkhøj på tlf 61 71 65 58 eller mail: githa@parkhoi.dk
Pia Heegaard Lorentzen på tlf 56 71 60 83 eller mail: pihl@km.dk
www.sorggruppen.net

Guldborgsund

Samtalegruppe for Unge
Psykologisk Pædagogisk Center i Guldborgsund Kommune tilbyder samtalegrupper for unge i alderen 14-18 år. Gruppen
ledes af en psykolog fra Psykologisk Pædagogisk Center. Gruppen er p.t. ikke aktiv, men såfremt unge har brug for 
gruppetilbud, kan gruppen gøres aktiv med kort varsel.
Kontakt Psykologisk Pædagogisk Center på 54 73 29 50
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Holbæk

Samtalegruppe for børn
Samtalegruppe for børn i alderen 7-12 år. Der er egenbetaling.
Kontakt psykolog Karin Rasmussen på tlf 21 66 44 80 hverdage mellem kl. 8:30 - 9:00 eller på mail info@psykolog-
karinrasmussen.dk 
www.psykolog-karinrasmussen.dk

Kalundborg

Samtalegruppe for børn og unge
Den kommunale sundhedstjeneste i Kalundborg Kommune tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 8-18 år.
Kontakt:
Lene på tlf  29 62 18 39
Mai-Britt på tlf 21 66 90 73
Susanne på tlf 50 41 04 74          
Eller Lis på tlf 60 85 33 86

Lolland

Samtalegruppe for børn
Frivilligcenter Lolland tilbyder samtalegrupper for børn i alderen 6-14 år og unge i alderen 15-20 år.
Kontakt Merete A. Jensen på tlf 21 78 22 36 eller mail kontakt@ungsorg.dk

Næstved

Samtalegrupper for børn og unge med kræftramte pårørende 
Professionelle frivillige fra Kræftrådgivningen i Næstved tilbyder samtalegrupper for børn i alderen 7-16 år med kræftramt
pårørende.
Kontakt Kræftrådgivningen i Næstved på tlf 70 20 26 46 eller mail:naestved@cancer.dk

Forum for unge, der har en alvorligt syg pårørende 
Professionelle frivillige fra Kræftrådgivningen i Næstved tilbyder et forum for unge i alderen 15-25 år med kræftramt 
pårørende.
Kontakt Kræftrådgivningen i Næstved på tlf 70 20 26 46 eller mail:naestved@cancer.dk

Samtalegruppe for børn og unge, der har mistet
Frivillige sygeplejersker og pædagoger tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 8-18 år.
Kontakt Omsorgsgruppen på tlf 60 94 77 99 eller mail:omsorgsgruppen@hotmail.com
omsorgsgruppen.dk
 
Odsherred

Samtalegrupper for børn og unge
Odsherred kommune tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 6-11 og 12-18 år.  

Børnegruppen: 
Kontakt psykolog Kamilla Bennedsen på tlf 20 34 37 92, mail:kambe@odsherred.dk 
eller familiebehandler Annalise Kamp på tlf 24 49 37 02, mail:ankam@odsherred.dk

Teenagegruppen: 
Kontakt sundhedsplejerske Tove Petersen på tlf. 40 86 81 58, mail:tpr@odsherred.dk 
eller familiebehandler Sonja Olsen på tlf 20 21 08 84, mail: sol@odsherred.dk

Roskilde

Samtalegrupper for børn 
Professionelle frivillige fra Kræftrådgivningen i Roskilde tilbyder samtalegrupper for børn i alderen 9-12 år.
Kontakt Kræftrådgivningen i Roskilde på tlf 46 30 46 60 eller mail:roskilde@cancer.dk

Samtalegrupper for børn og unge
Sundhedsplejen i Roskilde Kommune tilbyder samtalegrupper for børn i alderen 6-16 år.
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Kontakt tab- og traumeterapeut/psykoterapeut eller Kirsten Styltsvig på tlf 29 36 94 98, mail: kirstensty@roskilde.dk
eller sundhedsplejerske og Kunstorienteret Psykoterapeut Helena Kowalski på tlf 24 79 10 57, 
mail: helenak@roskilde.dk
www.sundhedsplejen.roskilde.dk

Slagelse

Samtalegrupper for børn unge
Røde Kors tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 9-17 år.
Kontakt Pia Svendsen på tlf 22 58 23 10 eller Dorte Sørensen på tlf. 22 86 25 64.
Gruppelederne træffes hverdage i tidsrummet kl. 18.00-20.00.
www.slagelse.drk.dk

Solrød

Samtalegrupper for børn og unge
Samtalegrupper for børn og unge i alderen 8-20 år.
Kontakt sognepræst Leif Ellerbek på tlf 51 15 13 54 eller mail: leif@solrodkirker.dk.

Sorø

Samtalegruppe for børn og unge i Dianalund
Samtalegruppe for børn og unge i alderen 9-16 år.
Kontakt Center for Diakoni og Ledelse Filadelfia på tlf  58 27 12 55 eller maildiakoni@filadelfia.dk.
www.diakoni.dk

Sorggrupper på skoler i Region Sjælland

Odsherred Kommune

4550 Asnæs, Sydskolen - afd. Asnæs
Kontakt afdelingsleder Anja Seibæk på mail: anjas@odsherred.dk

Lolland Kommune

4900 Nakskov, Nordvestskolen
Kontakt Merethe Jønck på tlf.: 20 52 94 15 eller mail: mejon@lolland.dk
Eller Lisa Schmidt-Hansen på tlf.: 54 67 60 16 eller mail: lisc@lolland.dk
Eller Anne Rosleff på tlf.: 22 52 40 44 eller mail: anros@lolland.dk

4900 Nakskov, Fjordskolen
Kontakt Rikke Vestergaard på mail: rikla@lolland.dk  

4970 Rødby og 4960 Holeby, Søndre Skole afd. Holeby og Rødby
Kontakt Kristina Klüwer på tlf. 54 67 63 63 eller mail: kristina.kl@hotmail.com
Eller Mette Møller på tlf. 54 67 63 63 eller mail: mett8598@lolland.dk
Eller Dorte Nielsen på tlf. 54 67 63 63 eller mail: dortesten@gmail.com

4930 Maribo, Maribo Skole
Kontakt Dorthe Rysgaard på tlf. 54 67 70 80 eller mail: Dort2946@lolland.dk 
Eller Helle Nielsen på mail: hnhelle@gmail.com

Region Hovedstaden

Ballerup

Samtalegrupper for børn og unge
Familiehuset i Ballerup Kommune tilbyder sorggruppe for børn og unge mellem 9-17 år.
Kontakt: Jørgen Fjeldsøe på tlf 44 77 21 73 eller Anette Ørsted på tlf 44 77 21 87.

mailto:hnhelle@gmail.com
mailto:Dort2946@lolland.dk
mailto:dortesten@gmail.com
mailto:mett8598@lolland.dk
mailto:kristina.kl@hotmail.com
mailto:rikla@lolland.dk
mailto:anros@lolland.dk
mailto:lisc@lolland.dk
mailto:mejon@lolland.dk
mailto:anjas@odsherred.dk
http://www.diakoni.dk/
mailto:diakoni@filadelfia.dk
mailto:leif@solrodkirker.dk.
http://www.slagelse.drk.dk/
http://www.sundhedsplejen.roskilde.dk/
mailto:helenak@roskilde.dk
mailto:kirstensty@roskilde.dk


Bornholm

Samtaler med psykoterapeut med 25 års erfaring som lærer
Psykoterapeuten tilbyder individuel hjælp til børn fra 5 år og opefter samt til mindre grupper, når det er muligt. NB! 
Egenbetaling
Kontakt Christel Hjorth Bendtsen på tlf 20 76 52 30 eller mail:hjorthbendtsen@gmail.com

Frederikssund

Samtalegruppe for børn
Familiekonsulenterne i Frederikssund Kommune tilbyder sorggruppe for børn. 
Kontakt faglig koordinator Heidi Nymand Christensen på tlf 20 58 67 81.
 
Gentofte

Privatpraktiserende psykoterapeut og sorgpilot
Privatpraktiserende psykoterapeut MPF og uddannet sorgpilot tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 6-11 
og 12-18 år.
Kontakt Vibeke Hvorslev på tlf  26 22  32 54 eller mail: vibekehvorslev@gmail.com

Gribskov

Samtalegrupper for børn og unge
Psykologer i kommunen tilbyder samtalegrupper for børn og unge i kommunen.
Kontakt Børne- og Familierådgivningens modtagelse på telefon 72 49 60 02 mandag - fredag mellem kl. 9-11.

Hillerød

Samtalegrupper for unge pårørende og efterladte
Kræftrådgivningen i Hillerød tilbyder samtalegrupper for unge pårørende og efterladte i alderen 15-25 år.
Kontakt Marianne Kruse på tlf 70 20 26 58 eller mail: markru@cancer.dk

Samtalegrupper for børn

Frivilligcenter Hillerød tilbyder samtalegrupper for børn i alderen 7-10 og 10-13/14 år.
Kontakt selvhjælpskoordinator Eva Christensen, træffes tirsdag og torsdag i Frivilligcenter Hillerød på tlf 48 24 19 07 eller
på mail: Selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk
www.frivilligcenter-hillerod.dk

Hvidovre

Samtalegrupper for børn og unge
PPR og sundhedsplejen tilbyder samtalegruppeforløb til børn og unge.
Kontakt sundhedsplejerske Ellen Bonde-Pedersen på tlf 51 58 76 87 eller sundhedsplejerske Hanna Magnusson på tlf 
51 58 76 81 eller psykolog Karin Chaim på tlf 72 42 19 91.
www.sundhedsplejen.hvidovre.dk

København

Gruppeterapi og individuel terapi til børn og unge, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde
Børn, Unge & Sorgs psykologer tilbyder gratis individuel terapi eller gruppeterapi til børn og unge under 28 år, hvis 
forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Grupperne er opdelt efter alder og situation. Derudover tilbyder 
Børn, Unge & Sorgs store korps af unge frivillige tilbyder landsdækkende brevkasse-, telefon, video- og chatrådgivning 
mandag til torsdag fra 17-21. Læs mere på www.bornungesorg.dk
Kontakt Børn, Unge & Sorg på tlf. 70 266 766 eller mail: info@bornungesorg.dk

Lyngby-Taarbæk

Havkajakture for unge, der har mistet en forældre eller en søskende
Kræftrådgivningen i Lyngby tilbyder havkajakture til børn og unge i alderen 16-25 år, der har mistet en forælder eller en 
søskende.
Kontakt Kræftrådgivningen i Lyngby på tlf 45 93 51 51 eller mail: lyngby@cancer.dk

mailto:lyngby@cancer.dk
mailto:info@bornungesorg.dk
http://www.bornungesorg.dk/
http://www.sundhedsplejen.hvidovre.dk/
http://www.frivilligcenter-hillerod.dk/
mailto:Selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk
mailto:markru@cancer.dk
mailto:vibekehvorslev@gmail.com
mailto:hjorthbendtsen@gmail.com


Rudersdal

Samtalegrupper hos privatpraktiserende psykoterapeut
Samtalegrupper for børn og unge i alderen 8-12 og 13-18 år.
Kontakt psykoterapeut Susanne Schefte på tlf 23 11 56 57 eller mail:susanne@schefte.dk 
http://holtekirke.dk/sites/holtekirke.kw01.net/files/sorggrupper_rudersdal_kommune__ny.pdf

Sorggrupper på skoler i region Hovedstaden

Frederiksberg Kommune

1962 Frederiksberg, Skolen ved Bülowsvej
Kontakt Nanna Hansen på tlf. 20 70 19 05 
Skolen ved Bülowsvej har desværre på nuværende tidspunkt ikke plads til andet end egne elever.

Lyngby-Taarbæk Kommune

2830 Virum, Fuglsanggaardsskolen
Kontakt Gabriela Danø på tlf. 20 63 04 28 eller mail: gacada@gmail.com 
Eller Pia Jensen på tlf. 24 20 93 46 eller mail: pjs@ltk.dk

2930 Klampenborg, Taarbæk Skole
Kontakt Barbara Eikard på tlf. 45 28 43 80 eller mail: barbara.eikard@skolekom.dk
Eller Christina Poulsen på tlf. 22 76 27 24 eller mail: poulsen66@mail.dk

Frederikssund Kommune

3600 Frederikssund, Marienlystskolen
Kontakt Helle Fusager på tlf. 47 35 29 10

mailto:poulsen66@mail.dk
mailto:barbara.eikard@skolekom.dk
mailto:pjs@ltk.dk
mailto:gacada@gmail.com
http://holtekirke.dk/sites/holtekirke.kw01.net/files/sorggrupper_rudersdal_kommune__ny.pdf
mailto:susanne@schefte.dk
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