
Hvordan får vi ensomme 

ældre med i fællesskaber?

Nå – forstå – hjælp

WEBINAR I KL - GODE RAMMER FOR FÆLLESSKABER FOR ÆLDRE I MISTRIVSEL



Definition på ensomhed

• Ensomhed er en subjektiv, ubehagelig følelse, der opstår 

som en oplevet diskrepans mellem ens behov for sociale 

relationer og ens faktiske relationer

• Man kan altså være ensom både når man er alene, og når 

man er sammen med andre



Livssituationer med større hyppighed af ensomhed

• Aleneboende

• Længevarende psykisk lidelse (inkl. aldersdepression)

• Kognitiv svækkelse

• Alvorlig sygdom, multisygdom og pårørende til alvorligt syg

• Enkestand

• Førlighedstab

• Syns- og høretab eller –nedsættelse

• Flytning

• Ensomhed gennem hele livet og ind i alderdommen

• 55.000 svært ensomme ældre – mindst dobbelt så mange moderat ensomme



Mange veje til nærvær og fællesskab
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Barrierer for at komme med i fællesskab

• 1. Ukendskab til lokale tilbud → Brobygning

• 2. Svært at komme ud af døren → Følgeskab

• 3. Svært at være ny → Værtskab

• Kommunerne især 1 og 2 – Frontlinje + 

Fællesskabsformidling

• Civilsamfund (ÆS) især 2 og 3



Værtskab

• Den gode invitation

• Lettere ud af døren

• Den gode velkomst

• Det gode samvær

• Den gode afsked

• https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/organisationsarbejde/rekruttering-og-

udvikling-af-frivillige/det-gode-vaertskab

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/organisationsarbejde/rekruttering-og-udvikling-af-frivillige/det-gode-vaertskab
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Hjælp til nærvær - konklusion

Hvis vi vil favne alle, hjælper vi ingen…

A. Tænk over, hvem vi vil hjælpe

B. Tænk over, hvordan vi vil hjælpe

• 1. Eksisterende relationer

• 2. Nye relationer

• 3. Sociale kompetencer

• 4. Nyt tankesæt


