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Præsters fforebyggelsse af selvmo
ordsadfærd
d
Center for Selvmordsforskning har
h fået tilsaagn om en bevilling
b
frra VELUX FONDEN på
p 2,7 mio..
kr. til et ttoårigt projjekt, ”Præsters forebyyggelse af selvmordsa
s
dfærd blanndt sårbare og udsattee
grupper”. Projektet har
h til formål at øge ppræsternes forebyggels
f
sesindsats oog derved mindske
m
dee
udsatte og sårbare gruuppers selvm
mordstankerr og selvmo
ordsadfærd.
En tidligerre undersøggelse har vist, at præstterne er den
n faggruppee, som har m
mindst videen om selv-mordsadfæ
ærd, og som
m udtrykkerr, at de vedd møde meed selvmordstruede m
mennesker oplever
o
storr
usikkerhedd og godt vil blive bedrre til at hånddtere og forh
hindre selvm
mordstankeer og –adfærrd.
Præsters k
kontakt meed selvmord
dstruede m
mennesker
Præster haar i kraft aff deres arbeejde som soognepræsterr, hospitals-- og hospiceepræster, gadepræster,,
feltpræsterr, og fængselspræster tæt
t kontaktt til de men
nnesker, som
m er i storr risiko for selvmords-adfærd. Isæ
ær unge, ældre, efterlad
dte, fysisk oog psykisk syge,
s
hjemv
vendte dansk
ske soldater og indsattee
i fængsler er udsatte.
Præsternees uddanneelse
Første skriidt bliver at indsamle ny
n viden om
m præsters ho
oldninger tiil selvmordssadfærd. Resultaterne
R
e
og de mangge etiske ovvervejelser og
o problem
mer, som er knyttet
k
til sp
pørgsmål om
m selvmord
d, vil indgå i
kommendee præsters uddannelses
u
sforløb, i eft
fteruddannellser, sjæleso
org og samt
mtaler med mennesker
m
i
mange forsskellige livsssituationer samt i den kollegiale vejledning.
v
Hvilke etisske problem
mer er til stede?
Der er en llang række etiske problemer forbuundet med selvmordsad
s
dfærd. De eetiske problemer drejerr
sig bl.a. om
m retten til at
a dø/pligten
n til at leve samt om sy
ynd, skyld og
o skam. Prrojektet kan bidrage til,,
at etiske problemer i forbindeelse med sselvmordstaanker og –adfærd
–
bliiver debatteret blandtt
biskopper, provster og
o præster med henbliik på at fo
orebygge seelvmordstannker og adffærd blandtt
sårbare og udsatte mennnesker.
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