
Før livet bliver ubærligt – om forebyggelse af en-
somhed

 Tirsdag d. 20. november 2012 holdt DANSKE ÆLDRERÅD og Ensomme Gam-
les Værn en ældrepolitisk konference på Vingstedcentret i Vejle. Temaet var 
forebyggelse af ensomhed blandt ældre borgere, og vi er stolte af det gode 
samarbejde med Ensomme Gamles Værn, om at arrangere konferencen og 
fi nde relevante måder at belyse temaet på. Konferencen satte fokus ældres 
ensomhed såvel generelt og på plejehjem, samt på forebyggende initiativer 
og projekter der blev præsenteret på syv seminarer.

På konferencen var et rekordstort fremmøde på fl ere end 250 deltagere – det 
var et fl ot skue fra talerstolen! Deltagerne repræsenterede 63 ældre-/seniorråd, og der var også deltagere 
fra kommunalbestyrelser, kommunalforvaltninger, Integrations- og Socialministeriet, Socialstyrelsen og 
ældreorganisationer.

I denne rapport er indtryk fra dagens oplæg samlet til inspiration. 
Jeg håber, I fi k viden med hjem til at drøfte og arbejde videre med i jeres ældre-/seniorråd.

Kirsten Feld
Formand for DANSKE ÆLDRERÅD

Hovedoplæg
Ensomme ældre – hvad er 
problemet?
Christine Swane indleder med at oplyse, at Ensomme Gamles Værn 
ser det som sin opgave at støtte gamle menneskers muligheder for 
at få og bevare deres sociale liv. En af mange fordomme, der knyttes 
til alderdom, er, at man bliver ensom. I de senere år er der dukket et 
udtryk op, der hedder ”ufrivilligt ensom”. Udtrykket er efter Christine 
Swanes mening misvisende, da der i så fald også skulle fi ndes men-
nesker, som er frivilligt ensomme. Ensomhed er en smertefuld situa-
tion, som ingen positivt eller frivilligt opsøger.

Christine E. Swane, direktør, Ensomme Gamles Værn       

Christine Swane gør rede for forskellen på at være alene og på at føle sig ensom. Hvis 
et menneske både er socialt isoleret og samtidig føler sig ensom, er det en smertefuld 
situation, som eksempelvis ca. 50 % af alle, der bliver enker, oplever.

Mennesker kan også føle sig smertefuldt ensomme, selv om der er både børn og 
venner omkring dem. Det ses ofte hos pårørende til alvorligt psykisk eller fysisk syge 
mennesker.
Gennem de seneste 40 år er der gennemført sociologiske undersøgelser af ensomhed, 

KONFERENCERAPPORT      
Før livet bliver ubærligt – om forebyggelse af ensomhed

Hovedoplæg 1

7 seminarer 6

In
dh

ol
d

1 | Konferencerapport december 2012

Referaterne er skrevet af bestyrelsesmedlemmer 
og sekretariat. 

Billeder er taget af fotograf Maj Skibstrup.



2 | Konferencerapport december 2012

som for mennesker over 65 år viser, at 165.000 ofte eller af 
og til føler sig ensomme. Jo højere alder, jo flere er ensomme. 

Ensomhed kan ramme alle
Blandt 65-74-årige findes der tre gange så mange ensomme 
med ikke-vestlig baggrund, som der findes blandt etniske 
danske. Når ensomhed særligt rammer ikke-etniske danskere, 
kan årsagen være, at netop denne gruppe mennesker har 
haft en perifer position i det danske samfund. Samme position 
og de samme følger har etniske danskere, som har haft et 
svært liv med psykisk sygdom eller brudte sociale forbindelser. 
Mennesker kan også opleve at ”være udenfor” det sociale 
liv på grund af høretab, KOL, Parkinsons sygdom, demens 
eller fysiske sygdomme, der hindrer mobiliteten. Derfor ses 
ensomhed hyppigere blandt modtagere af hjemmehjælp og 
beboere i plejeboliger.

Dårlig økonomi er en væsentlig faktor, der kan bidrage til at 
skabe ensomhed og få mennesker til ”at føle sig udenfor”. 
Isolation og ensomhed kan også opstå som følge af livsbrud, 
tab af nærtstående eller uheldige hændelser – forhold som 
ingen kan gardere sig mod.

Hvorfor er det vigtigt at afhjælpe ensomhed?
På baggrund af interviews med 101-årige fandt Christine 
Swane nogle gennemgående eksistentielle udfordringer, der 
følger med alderdom. Der er tale om tab af nærtstående, at 
være sat udenfor beslutninger, når børn og børnebørn har 
problemer, at miste sin førlighed, hørelse og syn. Særligt kan 
det virke truende at skulle flytte fra sin bolig, fordi det yder-
ligere giver brudte relationer eksempelvis til andre beboere og 
plejere.

Stærke sociale relationer medfører ikke kun et bedre helbred 
med færre sygdomme og lavere dødelighed. De betyder 
også, at mennesker, der bliver syge hurtigere og lettere over-
vinder sygdom.

Hvordan arbejdes der med ensomhed?
Christine Swanes klare budskab er: ”Ensomme rækker ikke 

ud efter andre, så derfor må vi andre række ud efter dem”. 
Der skal rækkes ud med tillid, opmærksomhed og tid.

Vejen ud af ensomheden kan være forskellig alt efter, om det 
er en mand eller en kvinde. Hvor kvinder har brug for ”nogen 
at tale med”, er det for mange mænd vigtigere ”at gøre 
nytte” for på den måde at sætte spor. Der skal vises tålmo-
dighed, interesse og god tid, når ensomheden skal brydes. 
Gensidighed og ligeværdighed må prioriteres, hvis kontakten 
skal etableres.

I et forskningssamarbejde mellem Ensomme Gamles Værn og 
Samvirkende Menighedsplejer, der hedder ”At prikke med 
kærlighed…”, etableres omsorgsbesøg for de sværest ramte 
ensomme og gamle mennesker. Et omsorgsbesøg i en time 
hver 14. dag uden en dagsorden, der opbygger tillid og giver 
opmuntring, støtte og opmærksomhed. Målet er at bryde 
ensomheden, så brudte relationer genskabes, eller sådan at 
dagcentret bliver en positiv mulighed, eller at en besøgsven 
bliver en fast figur i det menneskes liv.
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Henrik Brogaard, gerontopsykolog, U9vers

Henrik Brogaard mener, at samfundet står på tærsklen til 
en generation af ældre mennesker, som får et helt andet, 
positivt ældreliv, end ældre gjorde før i tiden. Han har skrevet 
en bog om alderdommens potentialer, som bl.a. advarer 
mod de gængse fordomme, der nødig skal blive en del af 
ens ubevidste forestilling og dermed hæmme den enkeltes 
udfoldelsesmuligheder.

Virkelighedens plejehjemsliv
Alligevel ønsker kun ganske få procent af danskerne at leve 
de sidste år af deres liv på plejehjem, hvilket overrasker poli-
tikere. Det overrasker ikke Henrik Brogaard. Forudsætningen 
for, at en borger kan blive visiteret til en plejehjemsplads, er, 
at et eller flere af følgende problemer / behov er til stede: 

• Mange eller komplekse sundhedsproblemer
• Sundhedsproblemer der udvikler sig hurtigt
•  Behov for omfattende pleje og fast personale, som hjem-

meplejens hjælpeforanstaltninger i samarbejde med det 
øvrige sundhedsvæsen ikke er tilstrækkelige til at afhjælpe

Statistik viser, at den gennemsnitlige levetid på plejehjem er tre 
år (2008), og 25 % dør inden syv måneder efter indflytning 
(2003). 60 % af beboerne er demente (2008) og 60,5 % i 
behandling med psykofarmaka (2006). Når deltagere i spørge-
skemaundersøgelser svarer ”nej tak” på spørgsmålet, om de 
ønsker at tilbringe deres sidste tid på plejehjem, svarer de i virke-
ligheden, at de ikke kunne tænke sig at være i en sådan situation. 

På den ene side er plejehjemmet et godt og trygt sted for 
mange mennesker, og Henrik Brogaard har mødt mange, 
der bliver glade for at komme på plejehjem og overrasker 
positivt med fornyet livskraft efter indflytning. På den anden 
side udgør plejehjemmet udkanten af tilværelsen og rummer 
det, som mennesket gennem alle tider har frygtet: Sygdom, 
svækkelse, forfald og død. Henrik Brogaard mener, det er 
vigtigt at vedstå sig den virkelighed, ellers risikerer vi – på et 
overordnet plan – at bidrage til at plejehjemmenes beboere, 
pårørende og medarbejdere får ensomhedsfølelse.

Alene med smerten
Hver gang en beboer flytter ind på et plejehjem, er der tale 
om et menneske, som har levet et langt liv. Det menneske 
har oftest et kolossalt behov for at snakke om sine bekym-
ringer og smerter, men mange er alene med deres sjælelige 
smerte. Der er beboere, som ikke kan udtrykke deres smerte 
(som f.eks. demensramte), beboere som ikke vil (måske særligt 
mænd) og beboere som ikke tør af frygt for, hvad der sker, 
når smerten kommer op til overfladen. De kan også være 
ensomme, fordi pårørende og medarbejdere ikke vil snakke 
med dem om smerten og sorgen. Det kan være af misforstået 
hensyn til ikke at forværre situationen. Samtidig kan det være 
svært at leve sig ind i situationen at være 87 år, at have mistet 
sin ægtefælle og sine venner og at være så syg og svækket, at 
det er nødvendigt at flytte på plejehjem. Endelig kan der også 
være tale om berøringsangst – det kan være svært at rumme 
et andet menneskes smerte. For medarbejderne kan tidsman-
gel desuden gøre det vanskeligt at mønstre ro til det nærvær, 
der kræves for at åbne op om de svære føleleser.

Ensomhed og nærvær
Henrik Brogaard fortæller om en episode, der minder ham 
om, hvad ensomhedsfølelse er. Før han startede sit virke som 
gerontopsykolog, arbejdede han som hjælper på et pleje-
hjem. Her boede en 93-årig kvinde – hun havde få pårørende 
og var alvorligt svækket af alvorlig sygdom. En dag sad hun 
på en livlig gang på plejehjemmet og råbte: ”Hallo! Hallo!” 
uden ende. Henrik Brogaard forsøgte at få kontakt med 
hende, og fik endelig spurgt hende om, hvad der skete. Hun 
svarede: ”Jeg ved det ikke, men det er som om, det hele 
bliver sort og koldt og mørkt inden i mig.”

Ensomhed på plejehjem 
Henrik Brogaard har arbejdet i 10 år som gerontopsykolog på Danmarks største plejehjem Sølund i København og har de sidste tre år drevet 
egen virksomhed. Han indleder oplægget med at vende sig skarpt imod fordommen om, at alderdom er lig afvikling – tværtimod har han ofte 
hørt ældre sige, at ”de bedste år i mit liv er dem, som jeg har levet mellem 50 og 80 år”. Men når man som ældre flytter på plejehjem, er livet 
ofte hårdt, da de fleste beboere er meget svækkede.
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Henrik Brogaard tror, vi alle har et, måske ubevidst skræmme-
billede af ensomhed, og her er ensomheden konstant, gen-
nemgribende, altomfattende og overvældende. Mennesker 
skammer sig over at føle ensomhed, fordi de identificerer det 
med skræmmebilledet, men ensomhed er et eksistentielt vilkår 
og meget mere nuanceret – den kan f.eks. opstå i korte glimt 
eller vare i længere perioder. Heldigvis forandres vores sjælelige 

tilstande sig uophørligt gennem hele livet, og dermed frigør vi 
os som oftest fra ensomheden igen.

For at give et billede på hvordan menneskeligt samvær kan 
bevirke, at ensomhed glemmes, afledes og skubbes til side, 
fortæller Henrik Brogaard om en episode, hvor han som 
hjælper tog sig tiden og gav opmærksomheden til en ældre 

plejehjemsbeboer på dennes betingelser. Det resulterede i et 
helt særligt nærvær, som også har vist sig som et uvurderligt 
minde for Henrik Brogaard selv. Hans pointe er, at menneske-
ligt nærvær kan reducere ensomhedsfølelsen og i varme glimt 
få den til helt at forsvinde.
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Ninna Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester i 
Københavns Kommune

Kommunen sætter ofte ind, hvor der er fysisk svækkelse, 
men vil også gerne løfte udfordringen med ensomhed. Både 
de der bor på plejehjem, og de der ikke bor på plejehjem er 
ensomme. Ninna Thomsen siger, at det ofte er hjemmehjæl-
peren, der er den gennemgående person hos ensomme  
ældre borgere. Hjemmehjælperen kan tage de svære samta-
ler og hjælpe fru Hansen til at komme ud. Hjemmehjælperen 
skal også kunne foreslå nogle aktiviteter og kan fra næste år 
også blive visiteret til at følge en borger hen til ældreklubben. 
Det er vigtigt, at hjemmehjælperen i København er i stand til 
at observere borgerne, og se om den ældre har det godt,  
eller om helbred eller angst sætter ensomhed på dagsordenen. 
Hvis fru Hansen har haft brækket sin hofte og er blevet utryg 
ved at gå ud, skal hun tilbydes hjælp, f.eks. træning og en til 
at følge hende de første gange på aktivitetscenter. 

Det kræver et skifte i medarbejdernes tankegang. Medar-
bejderne skal også have fokus på borgernes livskriser – mest 
åbenlyst ved tab af en ægtefælle. I København tilbydes nu 
sorgstøtte til efterladte. På plejehjem kan ensomhedsproble-
matikken handle om manglende ressourcer, men måske også 
om medarbejdere, der ikke ser problemet.

Brobyggere kender lokalområdets aktiviteter  
og tilbud til ældre
København har ansat fem kommunale brobyggere, der har til 
opgave at være vejvisere mellem kommunens medarbejdere 
og det lokale foreningsliv samt støtte lokale netværk – de 
er ansat til at bygge bro mellem ældre og civilsamfundet. 

Hjemmehjælperen har til opgave at motivere den ældre, og 
brobyggeren supplerer med viden om lokale aktiviteter. 

København har desuden stillet krav til kommunens ældre-
klubber, som skal have fokus på ensomme ældre;
• ved at følge dem på vej, 
• ved at være kontaktperson,
• ved at rekruttere nye medlemmer hele tiden,
• ved at tænke over, hvorfor folk måske ikke kommer igen,
• ved at have fokus på dem, der holder sig tilbage,
• ved at sørge for at have åbne fællesskaber.

Frivilligt arbejde tiltrækker bestemte borgere
”Ja, det er en kommunal opgave at have fokus på ensom-
hed og ja, det er et ambitiøst mål at ville halvere antallet af 
ensomme ældre i Københavns kommune i løbet af tre år. 
Derfor har vi brug for de aktive ældre”, siger sundheds- og 
omsorgsborgmesteren. 

Mulighederne for frivillighed er mere oplagte for bestemte 
typer af borgere, f.eks. borgere der har arbejdet med 
omsorg. En deltager protesterer fra salen: ”Det er da ikke 
kun pensionerede SOSU-assistenter, der er frivillige. Det ville 
være at underkende de mange andre frivilliges indsats!” Det 
mener Ninna Thomsen heller ikke – hun siger blot, at der er 
nogle, der passer bedre til det frivillige arbejde, der udby-
des i dag, f.eks. kvinder. Det er et faktum, der kan aflæses 
statistisk. ”Det giver meget, at der er brug for os, men er 
der nogen, der ved, hvor den tidligere lastbilchauffør skal 
være frivillig?”, spørger Ninna Thomsen og efterlyser, at der 
tænkes utraditionelt. 

En anden deltager anerkender kommunens ambitioner og 
vil høre, om der er tæt opfølgning, og om der løbende bliver 
rapporteret fra projektet. Ninna Thomsen svarer, at der vil 
blive fulgt op på projektet, men i begrænset omfang – for 
kommunen vil gerne kontrolhysteriet til livs. I stedet skal 
tiden bruges på at inspirere hinanden. Den centrale opgave 
for kommunen består i, at understøtte mulighederne for at 
flytte ældre borgere fra et passivt til et aktivt liv.

Brobygning mellem frivillige og ældre borgere
”Hej, det er mig fra kommunen.” Sådan indleder en veloplagt Ninna Thomsen sit oplæg om de tiltag, der sættes i gang i Københavns Kommune 
for at nedsætte antallet af ensomme ældre til det halve. Måske er ensomhed en særlig storbyproblematik – her mangler nærheden i lokalsam-
fundet, hvor man tager sig mere af hinanden. I København er der flere singler, og det er en stigende tendens. Dét er en del af udfordringen.
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Jon Dag Rasmussen, cand.pæd.antro., forsknings-
assistent i Ensomme Gamles Værn
Nanna Holm, cand.mag., koordinator i Læseforeningen

Jon Dag Rasmussen udfører et kvalitativt studie af læsegrup-
perne. Studiet belyser, hvad læsegruppernes særlige metode 
kan gøre for deltagerne i de fire grupper. Metoden går ud 
på, at en læsegruppeleder læser skønlitterære tekster op, 
hvorefter gruppens deltagere reflekterer over og taler om 
teksten. I forskningsprocessen har Jon Dag Rasmussen delta-
get i læsegrupper på lige fod med de øvrige deltagere som 
deltagende observatør samt interviewet deltagere, læsegrup-
peledere, en pårørende og en ansat. Desuden har læsegrup-
pelederne udført logbøger med korte observationer som 
hvor mange mødte op, hvordan var stemningen o.lign. Primo 
2013 udkommer en forskningsrapport om studiet, som vil 
være tilgængelig på Ensomme Gamles Værns hjemmeside 
www.egv.dk

Læsegrupper som fundament for nye sociale forbindelser
De foreløbige resultater viser, at læsningen giver gruppens 
deltagere ny indsigt i hinandens liv og virkelighed. Alle del-
tagerne er ’lige’, da læsningen ikke kræver nogen forud-
sætninger eller bestemte tolkninger /bidrag. Læsningen er 
åben for alle fortolkninger og indfald, og dét at den enkelte 
bidrager med hvad, vedkommende kan på egne præmisser, 
gør det til en åben arena. Nogle deltagere fortolker teksten 
direkte, mens andre fortæller om erindringer, de kommer 

i tanke om. På den måde er der plads til deltagelse, som 
understøtter den enkeltes muligheder. Læsningen inddrager 
deltagerne på en aktiv måde, og denne oplevelse deles af 
deltagere, ansatte og ægtefæller.

Gennem læsningen opstår ´noget mere´, end det deltagerne 
kan snakke sig til over kaffen. Situationen muliggør, at del-
tagerne deler nogle erfaringer, som de måske aldrig før har 
delt. Gennem samarbejdet om litteraturforståelse opstår der 
nye sociale relationer mellem deltagerne. Læsningen giver et 
formål at være sammen om, og det kan gøre, at en masse 
forskellige mennesker kan samles. Det bliver et fundament 
for nye sociale forbindelser, og kan i læsegrupper i lokale 
væresteder bevirke, at den enkelte deltager får et nyt forhold 
til f.eks. naboer og lokalområde.

Hvordan foregår det i praksis?
Bagefter giver Nanna Holm seminardeltagerne en smags-
prøve på, hvordan et møde i en læsegruppe foregår: Alle får 
udleveret en kort tekst – et digt –, som Nanna Holm læser 
op. Efterfølgende deler deltagerne deres refleksioner og 
fortolkninger med hinanden. Buddene er meget forskellige, 
og den enes overvejelser inspirerer den andens tankestrøm. 
På samme måde fungerer møderne i læsegrupperne: Her er 
ingen forberedelse, teksten – som er udvalgt af læsegrup-
pelederen – læses op på stedet. Deltagerne får også teksten 
udleveret, men i nogle grupper, f.eks. for demensramte, er 
det altafgørende med oplæsning, da mange har svært ved 

at læse. Læsegruppen består typisk af syv-otte deltagere, 
de mødes en gang om ugen, og mødet er ca. af 1! times 
varighed. 

I den efterfølgende diskussion stiller deltagerne mange 
spørgsmål til Læseforeningen og deres arbejde. Læsefor-
eningen er en frivillig forening, som holder til i Aarhus, men 
der er læsegrupper mange steder i landet. Læseforeningen 
uddanner frivillige læsegruppeledere og andre (f.eks. biblio-
tekarer) i den særlige metode. Uddannelsen varer fire dage, 
og prisen afhænger af, om man selv ønsker at være frivillig 
læsegruppeleder eller skal bruge metoden i forbindelse med 
arbejde. 

Nanna Holm bliver spurgt om, hvordan de får kontakt med 
potentielle deltagere. Hun svarer, at det kan ske via forenin-
gens hjemmeside www.laeseforeningen.dk eller lokalt hvor 
frivillige læsegruppeledere tager initiativ til kontakt f.eks. via 
den kommunale hjemmepleje. En seminardeltager spørger, 
om det ikke kunne skræmme mange potentielle læsegrup-
pedeltagere væk, at der er fokus på litteratur. Nanna Holm 
medgiver, at flere udtrykker forbehold, da de måske har haft 
en svær skoletid. Derfor er det vigtigt at holde fast i, at det 
er ’læsegrupper’ og ikke ’litteraturkreds’ eller lignende, og så 
opfordre folk til at komme med til et møde for at se, hvordan 
det foregår.  

7 seminarer
Seminar 1: Læsegrupper med sårbare ældre
Læseforeningen og Ensomme Gamles Værn har sat gang i et udviklingsprojekt med læsegrupper for socialt udsatte ældre. Der er i projektet 
etableret læsegrupper for fire grupper af ældre: Personer med demens, personer med depression, flygtninge og indvandrere samt socialt  
isolerede og ensomme ældre. Projektet bygger på gode erfaringer fra England.
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Mia Saskia Olesen, antropolog, chefkonsulent og  
projektleder i Marselisborg – Center for Udvikling, Kompe-
tence & Viden

Efter at have præsenteret sig selv og sin arbejdsplads tager 
Mia S. Olesen fat på at gøre op med myter om ældre og 
ensomhed. Projekt ”Ensomt eller aktivt ældreliv” bygger på 
8.830 spørgeskemabesvarelser fra borgere i de 25 kommu-
ner. Sammen med 24 dybdegående interviews har projektet 
nu et godt vidensgrundlag om ældre og ensomhed.

Uønsket alene eller alene blandt andre?
Hver fjerde af de medvirkende i undersøgelsen oplever en el-
ler anden form for ensomhed. Mia S. Olesen mener, at der er 
to dimensioner i oplevet ensomhed: Man kan være uønsket 
alene eller føle sig alene blandt andre. Nogle citater under-
streger synspunktet:

Oplevelsen af at være uønsket alene:
•  ”Jeg kan jo godt gå her en 4-5 dage uden at have talt med 

nogen. Så det er somme tider, at jeg tænker: Bare man 
ikke helt mister det at kunne tale.” (Kvinde 90 år)

•  ”Man kan tage ud sådan en lørdag aften og have det så 
sjovt, og når man så kommer hjem og er alene, så mærker 
man ensomheden rigtig meget.” (Kvinde, 65 år)

Oplevelsen af at være alene blandt andre:
•  ”Mange har gået i skole sammen og kender hinanden. Jeg 

er tilflytter. Når de taler om nogen, så kan jeg ikke følge 

med. Jeg er heller ikke så interesseret i det, for det er jo 
ikke nogen, jeg har kendt. Jeg sidder så bare, og så kan 
man så gå, når man har lyst.” (Kvinde 90 år)

•  ”Kommer jeg i et selskab, hvor der er 4-5 stykker, så kan 
jeg ikke høre noget. Så går det bare ud i ét det hele, og jeg 
kan bare sidde og kigge ud i luften.” (Mand 90 år)

Hvem er de ensomme?
Mia S. Olesen belyser spørgsmålene: Hvem er de ensomme? 
Og hvem taler de med? Aktiviteter er en vej til nære rela-
tioner, men ikke nok i sig selv. Blandt ældre, der deltager i 
aktiviteter, er der lige så mange ensomme som blandt ældre, 
der ikke deltager:
”Jeg har gået til yoga i femten år uden nogen sinde at tale 
med nogen. Nu går jeg til sang. Jeg synes, der er mere socialt 
samvær, når man synger.” (Kvinde 69 år)
Undersøgelsen viser, at især kvinder er sårbare overfor ikke at 
have nogen at tale med. En myte blev punkteret af undersø-
gelsen: Geografi og alder har ingen indflydelse på risikoen 
for ensomhed.

Alle deltagerne er blevet spurgt om, hvem de taler med om 
deres ensomhed. Tre ud af 10 har ikke talt med nogen om 
det. 18 % har talt med ”hjemmeplejeren”. Tallene viser 
også, at det er rigtig godt at have en kæreste eller samlever 
at tale med om sin ensomhed.

Der er mange tilbud om aktiviteter, men mange af forskel-
lige årsager tøver med at benytte sig af tilbuddene. Det giver 

Seminar 2: Ensomt eller aktivt ældreliv – et frivilligt valg 
Projekt ’Ensomt eller aktivt ældreliv – et frivilligt valg’ gennemføres i 25 kommuner, spredt over hele landet, og løber fra 2011 til 2014. Formålet 
er at skabe en forbindelse mellem ældre, der er for meget alene, og de mange frivillige foreninger og tilbud om samvær og aktiviteter. I projek-
tets første år er der gennemført interviews med ensomme ældre og repræsentanter for frivillige foreninger samt observationsstudier i foreninger 
og aktivitetscentre. Hvem er de ensomme ældre? Og hvordan kan kommunen og de frivillige foreninger/organisationer samarbejde om at  
forebygge ensomhed?
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anledning til en snak mellem deltagerne og Mia S. Olesen: 
Hvordan kan vi mindske ensomheden?

At få øje på ensomheden
Det er en udfordring for os alle at få øje på ensomheden. 
Ansatte i hjemmeplejen og medarbejderne i sundhedssek-
toren står i første række for at få øje på mennesker i en risi-
kogruppe. Her spiller forebyggende hjemmebesøg en oplagt 
rolle. De tilbydes som regel til 75+’er, men kan også tilbydes 

mennesker, som er blevet alene eller har oplevet en stor sorg. 
Kvalitetsstandarder skal til høring i ældrerådet én gang årligt. 
Måske har kommunen en standard om forebyggende hjem-
mebesøg. Her skal ældrerådet rette opmærksomheden på 
udsatte mennesker – også dem under 75 år.

Seminarets deltagere viser meget stor interesse for projektet 
og foreslår Mia, at hun burde holde sit oplæg for kommunal-
politikerne. Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence 

& Viden vil gerne bidrage med indlæg til pensionistblade og 
senioraviser. Projektet går videre med næste fase, som er 
besøg i de 25 kommuner, som deltager i projektet.

Er du blevet nysgerrig? Gå ind på www.aktivtældreliv.dk
Eller besøg Marselisborg – center for Udvikling, Kompe-
tence og Viden på www.marselisborg.org
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Maren Egedorf, projektleder, sekretariatet for Den Trygge 
Kommune 

Fokus for dette seminar er tryghed i det offentlige rum, 
og Maren Egedorf nævner følgende tryghedsfremmende 
forhold: 
•  De andre mennesker som færdes på gader og veje når man 

selv går der,
•  At der er lys – fra gadelamper, fra boliger, fra biler, så man 

oplever at kunne orientere sig
•  Omsorg for det offentlige rum – at der er pænt og rydde-

ligt og ikke overmalet eller overgroet
•  Gode oversigtsforhold, så jeg ikke føler, jeg kan blive for-

fulgt eller ikke kan orientere mig
•  Psykologisk ejerskab – at jeg hører til, kender området og 

føler mig hjemme

Tryghed skabes i et samspil mellem tre forhold:
vores opfattelser og følelser vores handlinger og kommunika-
tion stedernes indretning

Et eksempel, på hvad der kan skabe tryghed, er, at holde øje 
med hinandens boliger og skabe netværk.

Vi danskere er grundlæggende et trygt folk, dog føler ældre 
sig mere utrygge end gennemsnittet. Utryghed hos ældre 
handler f.eks. om, at man er bange for at gå ud om aftenen, 
er bange for at gå forbi en større gruppe unge, er bange for 
at tage bussen. Ældre er også utrygge i eget hjem, f.eks. er 
mange bange for at falde og ligge alene, bange for indbrud, 
bange for mørket. Derfor er fokus på tryghed i lokalområdet 
og i hjemmet et spørgsmål, der bør interessere ældre- og 
seniorråd.

Planlægning af tryghedsvandring
Der er stor spørgelyst i seminaret, og flere gør opmærksom 
på, at ældre i landsbyer ikke er så utrygge som i byer, men 
at det er et problem, hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at 
gadebelysningen slukkes eller mindskes i styrke, og at der 
ikke gruses og skrabes sne.
Flere peger på, at mange ældre føler en utryghed ift. hele 
deres situation – ikke mindst deres økonomiske situation. 

Maren Egedorf giver en opskrift på, hvordan en trygheds-
vandring planlægges, og hvordan der kan følges op på en 
sådan. Inspiration til dette kan findes på  
www.dentryggekommune.dk
På denne hjemmeside kan man også læse mere om de initia-
tiver, der er sat i værk for at skabe tryghed i boligområder, på 
skoler og i kommuner.

En væsentlig pointe er at få alle relevante parter med på 
projektet – herunder kommunens forvaltning og politikere, 
da de kan følge op og sætte initiativer i værk. Maren Egedorf 
fortæller, at Det Kriminalpræventive Råd i 2013 offentliggør 
et katalog og erfaringshæfte om tryghedsskabende faktorer 
bl.a. fra Seniorbo i Herning. 

Kataloget kommer til at ligge på Det Kriminalpræventive 
Råds hjemmeside som er: www.dkr.dk

Seminar 3: Tryghedsvandringer – veje til tryghed og  
medborgerskab
Tryghed er noget, vi skaber sammen. Tryghed er således afhængig af os og af omgivelserne, og kan skabes eller genskabes. Tryghed er et begreb, 
som vi først tænker over, når det er fraværende, og vi oplever utryghed. Begrebet har samme karakteristika som ilt – vi er ikke opmærksomme på 
ilt i hverdagen, men når den mangler, mærker vi det.
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Trine Heidemann, underdirektør i TrygFonden
Galina Plesner, adfærdsbiolog og dyreadfærdsterapeut, 
konsulent på TrygFonden Besøgshunde

Projektet er udformet som et forskningsprojekt, der skal 
undersøge, om besøgshunde – i følge med en person – har 
en positiv effekt på det mentale helbred og livskvaliteten 
hos ældre og demente beboere på plejecentre, samt hvor-
dan man bedst anvender hunde i arbejdet med ældre og 
demente. Det bliver sammenlignet med, den oplevelse 
beboere på plejecentre har med robotsælen Paro eller en 
demensbamse. Den videnskabelige del af projektet slutter i 
sommeren 2013.

Rekrutteringsproces
For at blive godkendt som besøgshund i ordningen er hund 
og ejer igennem en rekrutteringsproces, der bl.a. består i 
en dyrlæge- og adfærdsundersøgelse af hundens fysiske og 
mentale tilstand, ligesom interaktionen mellem hund og ejer 
bliver vurderet. Der lægges vægt på, at besøgshundeordnin-
gen er etisk forsvarlig for alle de involverede. I rekrutterings-
processen sorteres ca. 30 % fra.

Galina Plesner, der er dyreadfærdsterapeut oplyser, at hund 
og ejer er lige vigtige for at opnå succes. Hunden skal være 
robust, social og i besiddelse af en vis grad af lydighed samt 
have ejerens tilladelse til at få godbidder. Ejeren skal også 
besidde gode sociale kompetencer, da ejeren skal introducere 
hunden til beboeren på plejehjemmet. Der sker ingen for-
udgående uddannelse af besøgshunde og deres ejere, men 
efterfølgende sørger Trygfonden for sparring til og kurser om 
f.eks. demenssygdomme.

Plejecentret skal bakke op om ordningen
Betingelser for at etablere besøgshunde til et plejecenter 
er først og fremmest, at plejecentret selv henvender sig til 
Trygfonden, og dernæst stiller en kontaktperson til rådighed 
for ordningen. Engagementet fra plejecentrets side gør det 
muligt nemmere at overkomme de småproblemer, der kan 
opstå, eksempelvis fordi nogle ansatte ikke bryder sig om 
hunde, eller er allergiske overfor pelsdyr. Som svar på spørgs-
mål oplyser Galina Plesner, at ikke alle medarbejdere eller 
beboere på et plejecenter behøver at være i kontakt med 
besøgshundene.

Besøgshunde kan gøre det muligt for demente beboere at 
opleve en lykkefølelse eller et minde eller kan mindske den 
sociale afstand til andre mennesker, der er opstået på grund 

af sygdommen. For andre beboere kan besøgshunde anven-
des til træning af både fin- og grovmotorik, men også til at 
øge livskvaliteten og give det særlige samspil mellem dyr og 
mennesker.

Trine Heidemann understreger, at det er i orden at sige fra.  
Alle, der deltager i projektet, gør det helt frivilligt for at opnå 
de gode oplevelser. På beboernes døre sættes små klister-
mærker, der angiver, at besøgshunden er velkommen. Som 
en besøgshundeejer siger: ”Jeg får mange smil med hjem”. 

Læs mere på hjemmesiden, www.besogshunde.dk

Seminar 4: Besøgshunde på plejehjem
I dag deltager ni kommuner og 300 hunde i projekt TrygFonden Besøgshunde. Fra 2013 vil alle plejehjem og plejecentre i landet kunne søge om 
at få tilknyttet besøgshunde. Trine Heidemann indleder seminaret med at fortælle, at hun fik idéen til projektet, da hun selv fik to hunde for 
nogle år siden.   
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Ellen Greve, sundhedschef, Holstebro Kommune

Ellen Greve oplyser, at det typisk er mænds ”territorium”, 
værkstedet, der går tabt, når ældre flytter fra hus til lejlighed. 
Værkstedet blev oprindeligt dannet af Ensomme Gamles 
Værn i slutningen af 80’erne og er i dag selvstyrende og 
ledet af en brugerbestyrelse. Det er organiseret som en del 
af Holstebros sundhedscenter, hvortil der også er knyttet 
forebyggende hjemmebesøg, demenskoordinationen samt 
frivilligheds- og aktivitetskoordinationen. En kommunal 
koordinator er ansat til at understøtte aktiviteterne i værkste-
det. Blandt andet derigennem får bl.a. kommunens demens-
koordinatorer og medarbejdere som foretager forebyggende 
hjemmebesøg en meget god viden om værkstedets tilbud og 
målgrupper. Ellen Greve understreger, at hun mener, det er 
en af årsagerne til succesen i forhold til ensomme mænd. 

En selvejende institution
Brugerne af værkstedet betaler selv for materialer, men lys 
og lokaler stilles til rådighed af Holstebro Kommune. Produk-
terne, som laves i værkstedet, bliver solgt lokalt og midler fra 
salget anvendes til at købe nyt værktøj og maskiner. Derfor 
har været vigtigt, at værkstedet blev dannet som en selvejen-
de institution med sin egen økonomi for derved at bevare 
overskud fra salget af produkter. 

Nye brugere bliver f.eks. henvist fra Røde Kors, når der er 
aflastningsbesøg hos en syg ægtefælle eller fra de forebyg-
gende hjemmebesøg. Arbejdet på værkstedet er organiseret 

således, at alle nytilkomne bliver oplært af en ”mester”, og 
den nye må kun komme i værkstedet, når mesteren også er 
til stede. Herved sikres både kvalitet, sikkerhed og social kon-
takt til den nye bruger. Der er plads til seks – otte personer 
ad gangen, men langt flere er tilknyttet værkstedet. 

Sundhedschef Ellen Greve er stolt over, at kommunen positivt 
understøtter denne type initiativer – men det er vigtigt, at 

det gøres uden for mange bureaukratiske regler, der kvæler 
de frivillige kræfter.

For mere information kan Ellen Greve kontaktes på mail: 
Ellen.Greve@holstebro.dk

Seminar 5: Solidt håndværk danner ramme om samvær på 
træværksted 
Har du et veludstyret værksted med ordentligt værktøj og maskiner, hvor pensionister og efterlønnere har adgang, så kan du også få mænd 
med i et tilhørende socialt samvær. I Holstebro bruges træværkstedet som et tilbud til ensomme mænd, fordi det er erfaringen, at mænd kan 
aktiveres, når der produceres noget, som sætter sig spor. 
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Pia Andersen, konsulent i Ældre- og Handicapforvalt-
ningen, Odense Kommune 
Christina Lykke Bülow, projektkoordinator i Røde Kors 

Plejecenteret lægger lokaler til, men ikke personale. Frivillige 
står for arbejdet. Odense Kommune har udlagt omsorgstimer 
til hvert hjemmeplejeteam. Nogle af disse er anvendt som 
støtte for cafédeltagerne. Desuden er der blevet søgt og  
bevilget § 18 midler. Pia Andersen understreger vigtigheden 
af at klæde personalet på til opgaven, og at formidle viden 

om arbejdet med caféen til hjemmeplejen. Desuden er 
det væsentligt at afbalancere det faglige med det frivillige 
arbejde.

Mål og erfaringer
Udover at forebygge ensomhed er målet med caféen at 
udskyde behov for hjælp. Det er samtidig en ny opgave – og 
en del af en ny kultur – for hjemmeplejen at støtte cafédel-
tagere.

Caféen har vist sig at være en stor succes og er derfor blevet 
udvidet, så der nu findes i alt fire på forskellige plejecentre. 
Der er ca. 100 brugere to gange om måneden. Her bliver der 
dannet nye netværk, og medarbejdere i hjemmeplejen kan 
mærke forskel på de ældres humør.

Erfaringerne viser, at der er et stort behov, og at det vil øges  
i fremtiden. Andre vigtige erfaringer er, at: 
•  Det sagtens kan lade sig gøre at have et samarbejde mel-

lem kommunen og de frivillige
•  Huske en indledende forventningsafstemning
•  Lave en god og detaljeret samarbejdsaftale.
•  Have fokus på § 18, så der er midler til driften
•  Fokusere på det personlige møde – f.eks. ved en ansat i 

kommunen, der arbejder sammen med de frivillige
•  Løbende justeringer er nødvendige: Erfaringer drages, og 

virkeligheden ændrer sig.

Spørgerunde
En deltager spørger til, om der er tilskud til transport – des-
værre ikke, hverken kommunale tilskud eller kørselsordnin-
ger. På spørgsmål om hvorfor de ikke holder café hver uge i 
stedet for hver anden, er svaret at det skyldes kapacitetspro-
blemer. Kørestolsbrugere, der kan have behov for personlig 
hjælp, kan godt deltage, da cafeen kun strækker sig over to 
timer. Ved de opsøgende hjemmebesøg i kommunen er man 
meget opmærksom på at etablere kontakten mellem borger 
og café.

Find yderlige information på:  
odense.drk.dk/sw119905.asp

Seminar 6: Samarbejde giver caféliv
Odense Kommune og Røde Kors er gået sammen om at oprette en café for ensomme ældre på Egmont Plejecenteret i Bolbro. Projektet var i 
begyndelsen rettet mod modtagere af hjemmehjælp, men er nu udvidet til at være et tilbud til alle. 
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Kenn Carlsen, Lyd Carlsen, mag.art og kendt for adskil-
lige lydmontager
 
Lydmontagen tager deltagerne med på en rejse, hvor de 
lytter til små fortællinger og udsagn. Lydbilleder understøtter 
fortællingerne. Stemmerne er hovedsagligt fra to ældre men-
nesker, men også et par af deres bekendte beretter. På den 
måde åbner lydmontagen op for et mylder af refleksioner 
hos den enkelte deltager og peger på en række temaer, som 
er centrale, når det drejer sig om fællesskab og ensomhed.

Dagens højdepunkt
Det er vanskeligt at gengive de følelser og den stemning, lyd-
montagen vækker. Her samles istedet op på de efterfølgende 
drøftelser, hvor deltagerne deler deres overvejelser og tanker 
i forbindelse med montagen. Diskussionen drejer sig hoved-
sageligt om den ene hovedperson i lydmontagen, en kvinde 
på 84 år. Hendes mand er død, og man får en fornemmelse 
af, at hun tilbringer meget tid alene, da hun fortæller om 
sine daglige ture til supermarkedet som et højdepunkt, hvor 
hun sætter stor pris på at få en lille sludder med de ansatte. 
For hende er måltiderne triste og udgør de sværeste tids-
punkter på dagen. Hun sætter sig ofte ved vinduet og spiser, 
så hun kan se folk passere forbi udenfor på gaden, for at føle 
livet omkring sig. Flere af seminardeltagerne finder hendes 
ensomhed trist – især fordi det er tydeligt, at denne kvinde 
stadig har nogle ressourcer, som hun måske kunne bruge til 
at søge ind i et fællesskab. 

”Er denne stol ledig?”
Kenn Carlsen fortæller som baggrund, at kvinden faktisk har 
besøgt et lokalcenter for at spise frokost sammen med andre, 

men der var ikke plads ved siden af de andre – stolene var 
optagede –, og hun har ikke siden haft lyst til at tage derhen 
igen. Deltagerne snakker om, at netop sådan en afvisning 
kan tage modet fra en person i en sårbar situation, og en 
bliver provokeret af de øvrige lokalcenterbrugeres ejerfor-
nemmelser og udbryder ”hvis du tror, der er en stol her, der 
er din, så tag den med hjem!”. Det, at kvinden netop har 
ressourcer og aldrig vil indrømme, at hun er ensom, bevirker, 
at hun også er svær at ”finde” for f.eks. en forebyggende 
medarbejder eller andre. Derfor er det vigtigt, at vi er åbne, 
at vi alle påtager os et ansvar og giver plads til hinanden. 

En deltager fremhæver, at ensomhed kan være mange ting, 
og også er den enkeltes ansvar. Samfundet har undergået 
en udvikling, hvor flere generationer boede sammen, til et 
samfund hvor vi i dag bor hver for sig, og også hvor børn 
ofte bor langt væk fra forældre. Det ligger til dels som en 
samfundsopgave, og til dels som en opgave hos os selv at 
definere, hvordan vi håndterer det moderne liv og dets kon-
sekvenser.

Ved seminarets afslutning er der enighed blandt deltagerne 
om, at vi skal være åbne over for ensomhed – det er ikke 
skamfuldt at føle sig ensom, men et alment vilkår, alle møder 
på et tidspunkt i livet.

Seminar 7: Måltidet – hverdagens sociale møde 
Kenn Carlsen byder deltagerne velkomne til et anderledes seminar: I de første tyve minutter sidder alle med lukkede øjne og lytter til hans 
lydmontage, der handler om måltidet, og om hvordan ens sociale situation er afgørende for, om det drejer sig om at få noget mad indenbords – 
”for det skal man jo” – eller om der er tale om et måltid i et fællesskab. 


