Ældre og ensomhed
Ved Anette Thorsmark, Sundhedsstyrelsen, 26. September 2016
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Hvad er ensomhed?

Ensomhed er ikke det samme som at være alene…

●

I dansk sammenhæng bliver ensomhed ofte defineret som ”følelsen af at være
uønsket alene”. Dvs. at være alene, når man hellere vil være sammen med andre.

●

Social isolation betegner sparsom eller manglende social kontakt med andre.

Ensom sammen med andre?

- Oplevelsen af
IKKE at være del
af fællesskabet…
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Hvorfor er det vigtigt at forebygge ensomhed
●

Forringet livskvalitet og livsglæde

●

Har en negativ indvirkning på den enkeltes helbred og på det selvvurderede
helbred

●

Øger frekvensen af hjertekarsygdomme og psykiske lidelser som fx depression

●

Højere dødelighed

●

Øget brug af sundhedsvæsenet

●

Større risiko for at modtage hjemmepleje end ældre, som ikke oplever ensomhed

Sæt fokus på opsporing
- sårbare livsfaser
Ældre oplever flere belastende livsforandrende begivenheder end
andre aldersgrupper

Vigtige sårbare livsfaser og risikogrupper:

-

Tab af samlever/ægtefælle
Når samlever/ægtefælle lider af alvorlig sygdom

Overgang mellem arbejdsliv og pension
Dårligt helbred og tab af funktionsevne - udskrivning fra sygehus eller afslutning på
rehabiliteringsforløb

- Ældre mænd, der lever alene
- Ældre med anden etnisk baggrund end dansk

”Vi har brug for dig…”
●

Det er ikke altid løsningen at tale om ensomheden

●

Ensomhed som tabu

●

Når man ikke vil være til besvær…
Det vigtige er at blive involveret
– og ikke stigmatiseret!
(Forebyggende medarbejder fra Holstebro)

Støtte til at bryde ensomheden

●

Spørge ind til den enkeltes interesseområder

●

Informere om kommunale/frivillige tilbud i lokalområdet

●

…eller muligheden for selv at blive frivillig

●

Formidle kontakt til forebyggende hjemmebesøg, frivillighedskonsulent eller
anden relevant medarbejder

●

Støtte den enkelte til at overkomme evt. barrierer for deltagelse

Opsporing
●

At prikke med kærlighed

●

Have opmærksomhed på
- Særlige livsfaser og risikogrupper

●

Etabler en kultur i kommunen, hvor man taler om ældre, der oplever ensomhed

●

Udvikle et fælles sprog ved at bruge et opsporingsredskab fx Roskildehjulpet

●

Alle medarbejdere skal have kendskab til risikofaktorer for ensomhed

Redskaber?
Opsporing kan ikke klares med en enkel test!
Ensomhed er en subjektiv følelse

Ensomhed kan være svært at tale om

●

UCLA – redskab til vurdering af graden af ensomhed og social isolation

●

Folder med opmærksomhedspunkter fra AktivtÆldreliv.dk

Barrierer
●

Savner nogen at følges med

●

Manglende eller dårlige transportmuligheder

●

Kan ikke finde lokale tilbud, der passer til deres ønsker

●

Oplever, at det er svært at komme ind i fællesskabet som ny

●

Kan ikke komme frem/deltage pga. fysiske eller psykiske helbredsproblemer.

Hvad kan kommunen gøre – muligheder og udfordringer

Samarbejde
internt

Relationen
til borgeren

Frivillige

Opsporing

Tilbud

ÆLDRE MSK. ER SEKSUELLE VÆSNER
K R Æ V E R VO R E S P RO F E S S I ON E LL E B E V Å G E N H E D
TAG E M N E T S E R I Ø S T O G S Æ T S E K S UA L I T E TE N P Å DAG S ORD E N E N
T Æ N K N Y D E L S E F R E M FOR S E K S UA L IT E T
ØVELSE GØR MESTER

Aut. psykolog Kim Oskar Carlsen – Silkeborg Kommune

Take home massage…

VI BEGYNDER MED
KONKLUSIONEN

UDFORDRINGER OG LØSNINGEN!

UDFORDRINGER
 Blufærdighed og berøringsangst
 Manglende viden
 Manglende kommunikation
LØSNINGEN!
 Tag ansvar og sæt ældres
seksualitet på dagsordenen

BLUFÆRDIGHED OG BERØRINGSANGST

"Det kan da umuligt være vores/min opgave!"
"Det ved jeg slet ikke noget om. Det er en ekspertopgave"
"Jeg tror slet ikke det er relevant at tale sex med Fru Jensen"
"Vil du ha’ at jeg skal snage i Hr Hansen sexliv? Det er da det
vildeste overgreb ift. privatlivets fred"

 Udarbejd en (lokal-) seksualpolitik med faste procedurer
 Gør emnet til en del af intro til nye medarbejdere
 Lad emnet være et fast punkt på personalemøder (tag fx
udgangspunkt i 'Socialstyrelsens' Seksualitet på dagsordenen
(2012)

MANGLENDE VIDEN
 Lad medarbejderne søge viden online, læse bøger, se film, gå
til foredrag, send dem på kursus. Lad dem undervise andre/
arrangere en temadag
 Uddan ressourcepersoner andre kan søge hjælp hos – støt op
om ildsjælene
 Indkøb kuf fert med diverse seksuelle hjælpemidler og
arranger demonstrationer – husk mindsteindgrebsprincippet
 Gå med i projekter – fx Seksuel chikane i omsorgsarbejdet →
Uønsket seksuel opmærksomhed i omsorgsarbejdet
Gentofte Kommune tog sagen i egen hånd og søsatte projektet:
Kærlighed og sex – hele livet

MANGLENDE KOMMUNIKATION
Spørgsmål:
 Hvor ofte oplever De en reflektorisk udladning af spænding
ledsaget af en række fysiske og psykiske reaktioner udløst på
baggrund af autoerotisme?

 Vi skal LÆRE at tale (naturligt) om seksualitet – forudsætter
et professionelt sprog og ikke mindst ØVELSE
 Svært emne at tage hul på – men tænk samtalen om
seksualitet potentielt ind i ALLE borgersamtaler
 Vi skal legalisere, muliggøre og invitere. I samtalen skal vi
endvidere lytte, skabe plads til spørgsmål og tilbyde
begrænset information eller henvise videre

DEMENS & SEKSUALITET
 Seksualitet hos mennesker med demens er et komplekst,
kontroversielt og ikke mindst sensitivt emne, der til tider
udfordrer vores overbevisninger og værdisystemer. Nogle
gange består den pædagogiske opgave i at lære at tolerere og
rumme en bestemt type adfærd. Adfærden er måske
besværlig, klam, moralsk forkastelig osv. set med vores øjne,
men den er i bund og grund ikke farlig eller ulovlig.
 Upassende seksuel adfærd er ofte kun et problem for
omgivelserne, da personen med demens som regel ikke er
opmærksom på, at adfærden er uønsket
 Der ligger ikke altid et seksuelt motiv bag adfærden
 Vores opgave er at finde socialt acceptable løsninger. Hudsult
kan fx imødegås via håndmassage og dans.

Seksualitet, intimitet og samliv
Ældres seksualitet og mentale sundhed

Oplæg til KL’s ældrekonference, session1
Kolding, 26. september 2016
Morten Emmerik Wøldike, sociolog og projektleder, e-mail: mew@sexogsamfund.dk

Alderdom og seksualitet

Tabuisering og usynliggørelse af ældres seksualitet
- Alderdommen er aseksuel

Seksualitet og seksuel sundhed forbindes med
funktion og reproduktion og er forbeholdt mennesker i
den frugtbare alder
Sex og seksuel adfærd forbindes med ungdom,
nøgenhed og skønhed

Ældres seksualitet & kærlighedsliv – tabuer, myter& viden, 2010
Gott et al, 2004; Katz et al. 2003

Seksualitetens alder?

Et bredt og positivt syn
på seksualitet

Seksualitet er et sammensat størrelse – et bio-psyko-socialt fænomen, som
favner mere end den genitale seksualitet, og psykologiske og sociale aspekter
af det enkelte menneskes levede liv er lige så vigtig del som den biologiske del.
Langfeldt og Porter, 1986, WHO

”For at overleve er mennesker afhængige af hinanden, af psykisk nærhed og
fysisk kontakt. Seksualitetens hovedfunktion er at danne relationer som sikrer
overlevelse i form af at skabe god psykisk og fysisk sundhed…”
Vildalen 2014

Seksualitet har ingen alder

Ældres selvrapporterede livskvalitet: Over 90 % af alle mellem 16-95 år finder det meget eller
særdeles vigtigt med et godt seksualliv.
Seksualitet er en raskhedsfaktor. Et tilfredsstillende sexliv bidrager positivt til livskvalitet og
psykosocial trivsel og kan udgøre et eksistentielt helle, der giver livsmod og overskud til at mestre en
vanskelig situation, fx sygdom.
Seksualitet er en risikofaktor. Ældre borgere med kronisk sygdom, der oplever seksuelle
dysfunktioner kan resultere i mindre motivation for behandling og yderligere sygdom.
Intimitet, nærhed og ømhed. Mange ældre oplever, at den seksuelle lyst og evnen til for eksempel
genital sex falder med alderen, så skærpes til gengæld behovet og glæden ved nærhed, ømhed og
intimitet i den intime-seksuelle relation.
Dårlige muligheder for privatliv. Ældre mennesker stopper ofte med at være seksuelt aktive på
grund af noget udefrakommende – manglende partner, omverdenens fordømmelse, dårlige
muligheder for mulighed for privatliv på fx plejehjem.
Graugaard et al. 2012; Vildalen 2014; Müller 2014; Umidi et al., 2007; Møhl 2010

Ældre vil ofte gerne tale
om seksualitet og intimitet
– og have råd og vejledning
”Jeg kunne godt ønske mere åbenhed om flere ting, om livet, døden og seksualiteten og inkontinens
og overgangsalder. Det er en naturlig ting at tale om, og det synes jeg ikke, der er ret meget
åbenhed om.”
Anna, 68 år

Sundhedspersonalet kan ofte have nogle forholdsvise negative og forbeholdne
holdninger og reaktioner på ældres seksualitet, som problemadfærd, der skyldes
først og fremmest manglende viden og redskaber til at håndtere det.
Ældre har mange forskellige erfaringer, vil gerne tale om og have hjælp i relation til
seksualitet, intimitet og samliv.
Der er brug for at bryde tovejstabuet og arbejde rettighedsbaseret med seksualitet som
et basalt behov, der bør anerkendes som en naturlig del af borgernes privatliv uanset
alder og sygdom.

Møhl 2010; Buono et al. 1998; Mathieu et al. 2012 + 2015; Rheaume et al. 2008

Hvordan styrker kommunen
ældres sekselle sundhed og
trivsel?
Sætte seksualitet på dagsorden hos det sundhedsfaglige personale
Styrke viden og faglighed gennem uddannelse og videreuddannelse
Styrke praksis gennem udvikling af seksualpolitikker og faste procedurer på
institutioner

Sikre at ældres seksuelle sundhed og trivsel integreres i de kommunale
sundhedspolitikker eller seksualpolitikker.

Sex & Samfunds indsatser

Informationsfoldere der sætter ældres
Seksualitet og seksuelle trivsel på
dagsorden:
HUSK SEKSUALITETEN
- Viden og inspiration til, hvordan
sundhedsprofessionelle og institutioner
kan tænke seksuel sundhed og
trivsel med i den daglige praksis.

DIALOG MED PÅRØRENDE OM
INTIMITET OG SEKSUALITET
- Fokus på sundhedsprofessionelles dialog med
pårørende til ældre og borgere med kronisk sygdom

Sex & Samfunds indsatser
Viden og litteratur – kompetencekurser og sparring – pædagogiske
redskaber og metoder – gode eksempler fra andre kommuner.
Se mere på Sex & Samfunds hjemmeside
www.sexogsamfund.dk/ældreogkronikere

