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Uddannelse/vejledning i selvmordsrisikovurderinger 

Der er i juni 2018 blevet foretaget en undersøgelse blandt FOAs medlemspanel omhandlende 

medlemmernes erfaringer med selvmordstruede borgere. Blandt de adspurgte medlemmer er blandt 

andre assistenter og hjælpere på social- og sundhedsområdet. 

I undersøgelsen er medlemmerne blandt andet blevet spurgt, om de på deres arbejdsplads har fået 

uddannelse eller vejledning i at lave en selvmordsrisikovurdering. I Figur 1 herunder er svarerne opdelt 

på henholdsvis social- og sundhedsassistenter samt -hjælpere.  

Som det fremgår af figuren, har 13 procent af social- og sundhedsassistenterne svaret, at de har fået 

uddannelse eller vejledning i at lave en selvmordsrisikovurdering. Det er flere sammenlignet med 

andelen af social- og sundhedshjælpere (3 %).  

Modsat har godt otte ud af 10 svaret ”Nej” til spørgsmålet og angiver således, at de hverken har fået 

uddannelse eller vejledning i selvmordsrisikovurderinger. Dette gør sig gældende for både assistenter 

(78 %) og hjælpere (82 %). 

Det er også værd at bemærke andelen, som har svaret ”Ved ikke/Husker ikke”. 

 

Figur 1. Har du på din arbejdsplads fået uddannelse eller vejledning i at lave en 

selvmordsrisikovurdering? 

 

Antal svar fremgår af parenteserne.  
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I Figur 2 ses fordelingen af svar på spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne har erfaring med borgere 

på deres arbejde, som enten har eller har forsøgt at begå selvmord. Af figuren fremgår det, at 12 

procent af hjælperne og 14 procent af assistenterne har oplevet selvmord blandt en eller flere borgere.  

Derudover svarer tre ud af 10 (28 %) af social- og sundhedsassistenterne, at de har erfaringer med 

borgere, der har forsøgt at begå selvmord. Det er en større andel sammenlignet med social- og 

sundhedshjælperne (16 %).  

Ser man samlet set på de to faggruppers erfaring med ovenstående har knap fire ud af 10 (38 %) 

social- og sundhedsassistenter oplevet, at der er borgere på deres arbejde, som enten har begået 

selvmord eller forsøgt at begå selvmord1. Blandt social- og sundhedshjælpere er andelen af ansatte 

lavere (27 %). 

 

 

 
1 Den procentvise andel er fundet ved at summerer procentsatserne for svarkategorierne ”Nej”, ”Ved ikke/Husker ikke” og ”Ikke 

relevant for min arbejdsplads” og fratrække det 100. Dette skyldes, at deltagerne, havde mulighed for at vælge flere svar i det 

pågældende spørgsmål.  

Figur 2. Har du oplevet, at der er borgere på dit arbejde, som har begået selvmord eller 

forsøgt at begå selvmord? 

 

Antal svar fremgår af parenteserne. 

Anm: Da respondenterne havde mulighed for at vælge flere svar, summerer procenterne ikke til 100.  
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Det er ligeledes undersøgt, hvordan svarerne på ovenstående spørgsmål fordeler sig for ansatte i 

ældreplejen2. Her har hver fjerde (26 %) oplevet selvmord eller selvmordsforsøg blandt borgere på 

deres arbejdspladser (fremgår ikke af figur).  

Yderligere har en analyse vist, at der også er forskel på tværs af arbejdssteder (fremgår ikke af figur). 

Således har en større andel af ansatte i hjemmeplejen (34 %) oplevet, at der er borgere på deres 

arbejde, som har begået selvmord eller forsøgt at begå selvmord sammenlignet med ansatte på 

plejecentre/plejehjem (21 %).  

 
2 Ældreplejen udgør her ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem/plejecentre. 


