
Somalias sundheds- og befolkningsundersøgelse 2020 - SHDS 
Somalias regering har i samarbejde med FN’s organisation for seksuel og reproduktiv sundhed, 
UNFPA, gennemført en stor undersøgelse af befolkningens sundhed og demografiske forhold med 
en svarprocent nær 100%. Godt 16.000 husstande med tilsammen ca. 100.000 personer i Somalia 
blev i 2018 - 2019 opsøgt og interviewet, især kvinder i alderen 15 - 49 år. I en undersøgelse fra 
2014 skønnede man, at 51% af befolkningen boede i byer, 23% på landet, og 26% var nomader. 
Nomadiske husstande boede to gange om året i regntiderne på et fast bosted, hvor de blev 
interviewet under eller efter Gu-regnen. Nomaderne havde de dårligste levekår, derefter de 
fastboende agerdyrkere, mens byboerne havde de bedste levekår.   
Undersøgelsen fokuserer på kvinders og mindre børns sundhed. Den omfatter alle regioner i 
Somalia bortset fra tre i al-Shabaab-områder i Midt- og Sydsomalia. I snit bor der 6,2 personer i en 
husstand. I 2 ud af 3 husstande er der både en voksen mand og hans hustru, i de øvrige en enlig 
kvinde. Udover egne børn har en tredjedel af husstandene enten taget et forældreløst barn til sig 
eller har et plejebarn. Kun 6% af børn under 5 år var registreret af myndighederne.    
 
Adgang til vand og sanitære forhold, el og kommunikation 
2 ud af 3 husstande har adgang til drikkevand - dvs. forbedret vand, ikke nødvendigvis i boligen.  
Ofte bør man dog desinficere vandet med klor, før man bruger det. Byboere har hyppigst adgang 
til rent vand og klorer det desuden, mens, ingen nomadekvinder har adgang til rent vand eller 
klorer vandet. 12% af kvinderne har mere end 30 minutters gang til et sted, de kan få vand.  
57% har eget toilet i husstanden, flest i byerne, 50% på landet og 1 % af de nomadiske husstande. 
Af alle de adspurgte kvinder havde 75% telefon. I husstanden havde 74% mobiltelefon, 5% fastnet-
telefon. 49% har adgang til el, 7% har en computer, 12% internetadgang, 19% radio og 21% TV.  
 
Længste skolegang hos børn over 6 år og voksne 
På tværs af generationer, har 47% af kvinderne og 44% af mændene aldrig gået i skole, 36% af 
kvinderne og 31% af mændene har gået i grundskolen, men kun en mindre del har afsluttet den. 
12% af kvinderne og 15% af mændene har enten nogen sekundær skolegang, sv. t. gymnasiet, eller 
har afsluttet den. 5% af kvinderne og 8% af mændene har en højere uddannelse. Blandt kvinderne 
er de 20-24-årige de længst uddannede, blandt mændene de 20-34-årige.  
I 2018-2019 går 21% af pigerne og 23% af drengene på 6-13 år i grundskolen, og af de 14-17-årige 
går hhv. 13% og 16% i gymnasiet.  
 
Undervægt og fejlernæring 
I 2016-2017 var der tørke og i 2018 - 2019 både tørke og stedvise oversvømmelser. 21% af børn 
under 5 år var undervægtige i forhold til alderen (undervægt), 12% vejede for lidt i forhold til 
højden (wasting), og 27% var meget lave (stunting) i forhold til WHO’s højdekurver for verdens 
børns vækst fra 0 - 5 år. Det skyldes normalt for lidt mad og/eller gentagne el. langvarige 
infektioner eller parasitter i tarmen. Stunting kan være konsekvensen af en langvarig situation, 
hvor barnet sulter eller har gentagne infektioner, mens wasting oftere skyldes akut fejlernæring. 
Undervægt hos børn kan skyldes begge dele. 
Når det gjaldt kvinder mellem 15 og 49 år - var 15% undervægtige (BMI < 18,5 kg/m2) og 3% var 
under 1,45 m høje, blandt nomader var 27% undervægtige. Under seneste graviditet havde få 
procent taget jern, 10% havde taget en ormekur som forebyggelse af blodmangel, og 27% var 
beskyttet mod stivkrampe. 
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