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Vilka är vi?

tillsammans möter vi tusentals familjer i 
sorg varje år och erbjuder stöd och samtal. 
Förutom arbetet med stöd för efterlevande 
arbetar organisationerna aktivt med preven-
tion och information. 
      Vi bedriver opinionsarbete med syfte att 
lyfta fram frågor om sorg och stöd till sörjande 
samt frågor som rör förbättrade villkor för 
efterlevande. 
      Vi i SaMS delar med oss av våra erfaren-
heter genom olika artiklar, filmer, informa-
tionsdagar och utbildningar.

Vad gör vi?

SaMS står för Samarbete för människor 
i sorg. I SaMS finns fem föreningar som 
verkar för ökad kunskap om sorg och 
sorgereaktioner. 
      Vi bedriver informationsverksamhet 
för såväl de som drabbats, som människor 
som kommer i kontakt med efterlevande.  
      Du är välkommen till någon av våra 
föreningar. Du behöver inte vara sörjande 
för att vilja arbeta för att göra sorg mer 
synlig och begriplig i samhället.

Vad vill vi?

Vi är en viktig resurs i samhället som 
politiska beslutsfattare bör ta på allvar. 
Vi försöker att förbättra villkoren för 
efterlevande i sorg som behöver vara 
hemma från arbetet. Vi anser att man ska 
ha rätt till sorgpeng den tid som behövs 
för att sörja. 
    Vår vision är att människor ska få bättre 
kunskap om vad sorg är och hur vi kan 
bemöta den sörjande på ett bra sätt både 
på kort och lång sikt. Det ska vara lätt att 
hitta till våra rikstäckande föreningar och 
ta del av det stöd vi erbjuder.

Vilka är vi?

SAMS står för Samarbete för människor 
i sorg. I SAMS finns flera föreningar som 
verkar för ökad kunskap om sorg. 

SAMS bedriver informationsverksamhet 
för såväl de som drabbats, som människor 
som kommer i kontakt med efterlevande.

SAMS är en viktig resurs i samhället där vi 
vänder oss till alla som möter människor 
i sorg.

Vad gör vi?

Tillsammans möter vi tusentals familjer i 
sorg och erbjuder stöd och samtal. SAMS 
arbetar även aktivt med prevention och 
information.

Tillsammans bedriver vi opinionsarbete 
kring frågor om sorg och stöd till sörjande 
samt frågor som rör förbättrade villkor för 
efterlevande.

Tillsammans delar vi med oss av våra 
erfarenheter genom olika artiklar, filmer, 
informationsdagar och utbildningar.

Vad vill vi?

SAMS vill att alla ska få bättre kunskap om 
vad sorg är och hur vi kan bemöta den 
sörjande på ett bra sätt.

SAMS vill förbättra villkoren för efterle-
vande i sorg bland annat  med möjlighet 
till flexibel sjukskrivning under den tid 
som behövs att sörja.

SAMS välkomnar alla som vill arbeta för 
att göra sorgen mer begriplig och synlig i 
samhället.


