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AKUT GUIDE 

 

 

 

 

Dette dokument er en guide til akutte situationer. Du kan have det åbent på dit skrivebord når du har chatsamtaler. 

Når akutte situationer opstår, kan vi blive pressede og nervøse og have svært ved at tage beslutninger. 

 

De fleste af de unge, der henvender sig i vores chat og vores åbne mentorsamtale er ikke akut selvmordstruede. De 

fleste, der henvender sig, ønsker at modtage hjælp og at blive hørt og lyttet til. I mange tilfælde er det nok, at du 

lytter, rummer og anerkender den unges tanker og følelser. Det kan være, den unge har behov for at få luft for nogle 

selvmordstanker med en, de ikke kender og som ikke straks vil handle på det. Ønsket om selvmord kan være udtryk 

for at have et desperat behov for at blive set og lyttet til.  

De mest akutte unge vil ofte henvende sig et andet sted end hos os. Dog vil det ind i mellem ske, at vi får nogle akutte 

igennem, og her er det vigtigt at du som frivillig har nogle værktøjer, der hjælper dig med at skelne de akutte fra de 

ikke-akutte.   

 

Husk på at det altid er vores vigtigste opgave at lytte og anerkende de unge. Hav dette for øje i alle samtaler også 

de svære samtaler! 

 

 

 

 

Tak fordi du er frivillig i UngTilUng og med dit arbejde støtter op om unges trivsel       
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OVERBLIK 

Lovgivning   
Du er underlagt tavshedspligt og underretningspligt. Klik her: Hvad er tavshedspligt og underretningspligt? 

Hvad skal du være opmærksom på i samtalen? 
• Unge der giver udtryk for at de ønsker at tage deres liv, taler om selvmord eller selvskade 

• Unge under 18 

Hvordan afdækker du situationen? 
• Spørg direkte ind. Klik her: Guide og spørgsmål der får dig gennem samtalen om selvmord 

Hvad gør du hvis det er akut? 
• Er skaden sket (den unge er i gang med et selvmordsforsøg): Få den unge til at ringe til 112  

• Giver den unge udtryk for at ville tage sit liv snart (fx i aften eller i morgen): Få den unge ringe til vagtlægen 

og bed den unge om ikke at være alene 

• Prøv at høre den unge, om der er nogen trygge personer i den unges liv, som den unge har mod på at 

kontakte. Hjælp gerne den unge med at finde en måde der er OK for den unge at kontakte den trygge person 

• Tilbyd evt. at hjælpe med at kontakte en tryg person og find ud af, hvordan i samarbejde med den unge 

• Er det ikke en af de ovenstående, men stadig akut?:  

Oplys den unge om at ringe til 112 og vagtlægen, hvis det bliver værre og giv dem linket til de 

akutpsykiatriske modtagelser og livslinjen: https://ungtilung.com/akut-hjaelp/  . Hjælp også den unge med at 

række ud til en tryg person. 

Hvad gør du hvis det ikke er akut (ikke selvmordstruet, men selvmordstanker)? 
• Hvis du har mod på at tage samtalen, kan du tage samtalen. Klik her: Samtaler om eksistens og 

selvmordstanker 

• Hvis du ikke har mod på det, henvis til livslinjen www.livslinien.dk . Klik her ovenstående link 

• Når der er selvmordstanker, skal du altid oplyse, om hvad den unge skal gøre hvis det bliver værre (se 

punktet ovenfor). 

Bagefter  
Vær opmærksom på at der kan komme svære følelser. Det er helt normalt.  

Det er et vilkår når vi er et online tilbud, at der er begrænsninger for hvor meget vi kan gøre. Hvis den unge ikke er 

samarbejdsvillig, kan du ikke gøre mere.   

Husk på: 

• Selvmedfølelse (se eller gense kompetenceforløbet om egenomsorg. Klik her),  

• Gør brug af kollegaerne i facebookgrupperne. 

• Kom til supervision 

• Oplever du svære følelser, kontakt da Victoria på facebook eller på 26823627  

 

Uddybende information findes på de følgende sider 

https://ungtilung.com/akut-hjaelp/
http://www.livslinien.dk/
https://ungtilung.com/kompetenceforloeb/
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Uddybende information 

Hvad er tavshedspligt og underretningspligt? 
Hvad er tavshedspligt? 

Tavshedspligt betyder, at de samtaler, du har med de unge, er fortrolige, og at du ikke må fortælle andre eller 

videregive oplysninger, du har talt med de unge om. Du må gerne diskutere indholdet af samtalerne i supervision og 

med andre frivillige i grupperne.  

Hvad er underretningspligt?  

Underretningspligt betyder, at du i visse tilfælde har pligt til at bryde din tavshedspligt. Disse tilfælde er, hvis den 

unge giver udtryk for: 

• At ville gøre skade på sig selv eller andre (fx selvmord, selvmord, vold mod andre osv.) 

Underretningspligt (unge under 18 år). Her har du pligt til at bryde din tavshedspligt når: 

• Du får kendskab til at en ung under 18 lever under forhold der bringer sundheden i fare (fx vold, incest, 

psykisk vold, mobning osv.) 

Hvis du er bekymret for en medborgers ve og vel, skal du kontakte kommunen. Hvis det er et barn (personer under 18 

år), har du pligt til at underrette kommunen. 

Alle, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, har ifølge loven pligt til at 

underrette kommunen. Det samme gælder hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller 

udvikling i fare. 

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Udsatte-boern-og-unge/Boern-i-mistrivsel  

Hvordan overholder vi disse pligter i vores tilbud? 

Da vores tilbud giver mulighed for, at de unge kan være anonyme, giver det os nogle begrænsninger i forhold til især 

underretningspligten.  

- Når den unge er anonym, bliver det kun lettere at overholde tavshedspligten, da du ofte ikke har 

informationer på den unge, der kan koble de ting, de fortæller dig til deres identitet.  

- Når den unge er anonym, bliver underretningspligten sværere at overholde, da den er afhængig af den 

unges samarbejdsvillighed 

- Ved underretningspligt skal du være særlig opmærksom på, om der kommer selvskade og selvmord på tale 

og om den unge er under 18 år (da der her er flere ting, der udløser underretningspligten). 

- Samarbejde: I UngTilUng er vores tilbud baseret på den unges anonymitet. Denne er vigtig for os at 

respektere. Derfor er det vigtigt, hvis du bliver opmærksom på tilfælde, hvor der skal underrettes, at du 

fokuserer på at samarbejde om denne med den unge. Du kan sige: ”Det du gennemgår, er ikke i orden, jeg vil 

rigtigt gerne hjælpe dig til at komme ud af denne situation, men det kræver at vi kontakter nogen, der har 

mulighed for at hjælpe dig. Kunne du have lyst til at jeg hjælper dig med dette?” 

- Hvis den unge samtykker, kan du hjælpe den unge til at kontakte en tryg person, eller du kan spørge den 

unge, om du må indsamle deres oplysninger (navn, adresse, cpr. nr., telefon-nr.). Får du oplysningerne, skal 

du sende dem til Victoria på vm@boligsocial.dk og hun laver en underretning til kommunen.  

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Udsatte-boern-og-unge/Boern-i-mistrivsel
mailto:vm@boligsocial.dk
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Guide og spørgsmål der får dig gennem samtalen om selvmord 
Spørgsmål der hjælper dig med at afdække om en ung er selvmordstruet, når samtalen kredser om døden og 

selvmordstanker 

Hvor meget fylder tankerne?:  

Brug dette til at vurdere om tankerne har fyldt meget i længere tid eller om det er noget nyt 

• Har du tidligere forsøgt selvmord? 

• Hvor længe har du haft selvmordstanker?  

• Hvor ofte kommer de?  

• Har du haft selvmordstanker i dag? 

Er der konkrete planer eller bare tanker?: 

Brug dette til at vurdere om der er planer. Hvis der er planer, er det akut 

• Har du planer om selvmord?  

• Hvornår har du planlagt at gøre det? (Vær opmærksom på om det er inden for nærmeste fremtid) 

Hvordan kommunikerer du, når det er akut?: 

Prøv at få den unge i kontakt med nogen, der kan være der for dem og få den unge til at kontakte nogen, der kan 

hjælpe dem. Hvis der ikke er nogen andre, prøv at få den unges oplysninger. Hvis du får den unges oplysninger og 

hjælper med at kontakte nogen, husk da at informere den unge, om at du ikke har tavshedspligt længere. Prøv dog 

at se, om du kan få lov til at fortælle informationen videre. Når situationen er akut, må du gerne være mere styrende 

end du plejer. 

• Jeg er bekymret for dig. Jeg vil gerne have, at vi gør noget så du ikke kommer til at gøre noget du fortryder 

• Er du alene hjemme, eller er der en hjemme, du kan fortælle det her til? 

• Jeg synes, du skal kontakte en, du stoler på som kan være sammen med dig  

• Jeg synes, du skal kontakte den nærmeste psykiatriske skadestue. Kan du selv ringe til dem, hvis jeg giver dig 

et link med telefonnumre? De kan hjælpe dig så du ikke gør noget, du fortryder.  

• Skal jeg hjælpe dig med at kontakte nogen? Er der en voksen, du stoler på jeg kan hjælpe dig med at 

kontakte? 

• Må jeg få dit navn og adresse (eller cpr. -nr.), så jeg kan hjælpe dig med at få hjælp? 

Samtaler om eksistens og selvmordstanker 
Henvisning til livslinjen (www.livslinien.dk):  

• Fortæl altid at livslinjen findes, og at de er dygtige til at tale med folk om selvmordstanker (også selvom du 

gerne vil fortsætte samtalen med den unge)  

• Hvis det bliver for ubehageligt for dig at tage samtalen  

• Hvis du ikke føler dig rustet til at have samtalen 

Fortælle hvad personen skal gøre, hvis det bliver akut: 

• Se tidligere punkt: Hvad gør du hvis det er akut? 

• Giv dem linket til akut hjælp https://ungtilung.com/akut-hjaelp/  

• Gør dem opmærksom på, at det er meget vigtigt, at de rækker ud til nogen, hvis det hele bliver for meget og 

de overvejer selvmord 

 

http://www.livslinien.dk/
https://ungtilung.com/akut-hjaelp/
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Fortsættelse af samtalen. Forslag til spørgsmål:  

• Lyt, anerkend og rum den unges tanker og følelser 

• Hjælp den unge med at få overblik over sin situation 

• Spørg ind til de konkrete ting, der har udløst modløsheden 

• Spørg ind til hvad den unge kan gøre lige nu for at komme igennem dagene bedst muligt 

• Spørg ind til hvem de har, som kan støtte dem, og som de tør fortælle om tankerne  

• Spørg ind til hvem der ville blive kede af det, hvis de døde, og hvilke konsekvenser deres død ville have 

Vil du vide mere?  

https://www.livslinien.dk/viden-om-selvmord 

https://selvmordsforskning.dk/  

 

https://www.livslinien.dk/viden-om-selvmord
https://selvmordsforskning.dk/

