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1. Baggrund 
 

Projekt ”Ældre mænds trivsel” – er et projekt, der har haft fokus på at forebygge og mindske ældre 

enlige mænds mistrivsel og ensomhed i Ringkøbing-Skjern kommune. Rapporten her afslutter 

projektet med opsamling af de tendenser, der kan uddrages af projektet. Projektets overordnede mål 

var at medvirke til at mindske mistrivsel og ensomhed hos målgruppen.  

Projektet blev etableret for at undersøge flere ting.  

 For det første var antagelsen, at de ældre enlige mænd boede i de små byer, hvilket ”hvordan 

har du det, 2017” antydede. 

 For det andet ville Sundhedscenter Vest gerne etablere et samarbejde med civilsamfundet 

omkring opsporing af mændene, og også omkring tilbud der matchede mændenes behov.  

 De mænd, der skulle inkluderes i projektet skulle være ensomme eller i større eller mindre 

grad af mistrivsel, og det var antagelsen, at der ville kunne udledes nogle fælles træk omkring 

hvordan mændene bedst kan hjælpes fremadrettet med henblik på at forebygge ensomhed og 

mistrivsel. Et hollandsk studie skulle bruges som ramme for projektet.  

 Endelig var det antagelsen, at der generelt eksisterer mange tilbud til målgruppen i 

Ringkøbing-Skjern kommune, og at der i mange tilfælde ville være et eksisterede tilbud i 

forhold til det mændene havde behov for.  

Ringkøbing-Skjern kommunes mål i Sundhedspolitikken 2019-2022: 

Mål 1.1: Sociale fællesskaber skal styrke borgernes trivsel og mentale sundhed Vi vil nedbringe andelen af borgere, 

der ikke føler sig som en del af et fællesskab inden 2022 for at styrke borgernes trivsel og mentale sundhed. Inden 

2022 skal andelen af borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, som føler sig isoleret eller savner nogen at snakke eller 

være sammen med minimum være på niveau med regionsgennemsnittet. 

 

2. Projektbeskrivelse 
 

Dette afsnit redegør kort for projekt Ældre mænds trivsel opbygning og afvikling. 

Der blev i marts 2019 opslået en pulje med overskriften: sammenhængende indsatser imod ensomhed 

og mistrivsel hos ældre. Formålet med puljen var at bekæmpe ensomhed og mistrivsel blandt ældre 

med et særligt fokus på ældre mænd.   

Projektansøgningens resume: 

I projektperiodens forløb skal enlige ældre mænd i Ringkøbing-Skjern kommune opsøges og tilbydes 

en samtale. Ud fra disse samtaler skal det kortlægges, hvilke udækkede behov enlige, ældre mænd har. 

Hvor der i kommunen allerede findes eksisterende tilbud, skal den enlige mand forsøges inkluderet i 

disse tilbud, og hvor der opdages behov for nye tiltag, skal disse forsøges etableret enten i kommunalt 

regi, eller i samarbejde med civilsamfundet.  

Ved projektets afslutning er det målet, at der er en bedre forståelse af og viden om, hvordan man 

forebygger ensomhed og mistrivsel hos ældre mænd, og at der er skabt nye tilbud. Sammenhæng i 

indsatsen styrkes ved at både samarbejdspartnere i kommune og civilsamfund inkluderes i processen, 

og efterfølgende vil kunne fortsætte opsporingen og rådgive om enten indsatser eller henvise til et 

forebyggende hjemmebesøg.  
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3. Viden og baggrund forud for projektet 
 

Fra projektansøgningen: Flere undersøgelser peger på, at enlige mænd er i større risiko for dårligere 

fysisk og psykisk helbred end samlevende, og at kort eller ingen uddannelse øger risikoen.  

Af sundhedsprofilen ”hvordan har du det” fra 2017 fremgår, at svær ensomhed forekommer hos 4% af 

65-79 årige og hos 7% for de +80 årige. Hvilke indsatser, der så skal til for at afhjælpe 

ensomhed/social isolation, kan der ikke peges entydigt på.   

Mænd vurderer deres eget helbred til at være langt bedre end kvinder gør, de er optimister med 

hensyn til helbredet, men de faktiske tal viser det modsatte. Mænd kommer således 30% mindre til 

den praktiserende læge end kvinder, og mænd er underforbrugere af forebyggende tilbud. (1) Denne 

”distance” mændene har til sundhed og sygdom kan ses som både positiv og negativ. Positiv fordi de 

ikke identificerer sig med sygdom hele tiden, og dermed kan komme videre i livet, men også negativ 

fordi det kan få dem til at ”overse” advarselssignaler. Det kan i sidste ende få dem til at trække sig 

socialt, fordi ingen andre må opdage det, og det kan føre til isolation. Samtidig at turen til lægen 

kommer for sent, er det også nogle gange for sent med behandling. (2) 

Funktionsnedsættelser eller sorg kan også medføre en ensomhed, og indebære en social 

tilbagetrækning, der isolerer én fra omverdenen. Netop hos ældre mænd kan det være svært, når der 

opleves udfordringer. Fordi de ofte ikke er så gode til at sætte ord på følelser, samtidig med de bliver 

frataget autonomi og kontrol i eget liv. Derved kan det være belastende for livskvaliteten når handling 

ikke længere er en mulighed. (3) 

Mænd er ofte mere afhængig af, at være i et parforhold end kvinder er. Som tidligere nævnt lever 

enlige mænd kortere. Desuden er der set en stigning i antallet af aleneboende mænd over 65 år (1990 

– 2016 en stigning på 41%). I forhold til netop mænds udfordringer, er det behov for mere viden 

omkring ældre mænds hverdagsliv, fx hvad ser de som det gode liv? Og hvordan hænger det sammen 

med deres livskvalitet? Med svar på disse spørgsmål, vil det kommunale tilbud kunne iværksætte 

indsatser med fokus på at forbedre livskvaliteten for denne gruppe borgere. Enlige mænd lever 

gennemsnitligt 5-7 år kortere end gifte mænd. (4) 

 

4. Vigtige temaer i projektet 
 

4.1 Ensomhed 
Ensomhed vs. isolation 

Begrebet isolation bruges som en objektiv betegnelse på den konstaterbare mangel på social kontakt, 

mens ensomhed bruges til at betegne den subjektive følelse af ikke at have tilstrækkelige sociale 

kontakter. (5) 

Så selvom man lever isoleret og har et minimum af sociale kontakter, behøver man ikke føle 

ensomhed. Alligevel er social isolation en risikofaktor for ensomhed. Ensomhed kan have forskellige 

årsager og komme til udtryk forskelligt, alt efter personlighed og derigennem kan man være mere 

disponeret for at føle ensomhed.  
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Definition af ensomhed (3) 
I litteraturen findes flere måder at skelne mellem forskellige former for ensomhed på. I dette projekt 
har vi valgt følgende ensomhedsformer.  
 
Emotionel ensomhed 
Knyttet til vores egne følelser. De fleste af os reagerer med følelsesmæssig ensomhed, når vi mister 
nogen eller noget af værdi, der kan opstå en følelse af uretfærdighed. Et typisk eksempel er, hvor den 
ene af et ældre ægtepar går bort, og hvor de ud over hver deres egen identitet, som måske gennem 
årene ikke er så fremtrædende mere, også havde en stor ”vi-identitet”. Den, der sidder tilbage med 
tabet, oplever emotionel ensomhed. Ensomheden opleves som en dyb tomhed, en følelse af ikke 
længere at være ”hel”. Denne form for ensomhed kan ikke tales væk, den kan kun lindres ved at være 
nærværende og at blive mødt med forståelse uden krav. Den ensomme kan have tendens til at trække 
sig væk fra de mennesker, der ikke forstår dette vilkår.  
 
Eksistentiel ensomhed 
En form for tankemæssig ensomhed, knyttet til jeg-et, livet og døden. Tanker om mening, liv og død, 
kan der ikke nødvendigvis sættes ord på, det kræver en vedkommende, respektfuld samhørighed, hvis 
det skal lykkes.  
 
Social ensomhed 
Knyttet til mangel på relationer (alenehed). Kendetegnet ved at mennesket står uden netværk, enten 
fordi det ensomme menneske er fravalgt af andre, eller fordi det ensomme menneske selv har fravalgt, 
eller ikke har evne og viden til at opbygge nye relationer. Nogle kan glemme de nødvendige 
færdigheder efter en tid i f.eks. sorg.  
 
Ensomhed skal forstås som en subjektiv, ubehagelig følelse, der kan opstå, når ens sociale relationer 
ikke opfylder de behov, man har for social kontakt, Ensomhed kan både være relateret til antallet og 
kvaliteten af ens sociale relationer, for eksempel om man oplever dem som værende tillidsfulde og 
intime. Selvom der er en sammenhæng mellem ensomhed og social isolation, er det vigtigt at skelne 
mellem disse, da man kan føle sig ensom uden at være alene, og omvendt kan man være alene uden at 
føle sig ensom. (6) 
 

4.2 Sorg 
I løbet af projektet viser det sig, at en stor sorg på et tidspunkt i livet, for nogle kan medføre ensomhed 

og mistrivsel. Der er for disses vedkommende tale om en kompliceret sorg, der i nogle tilfælde er 

forsøgt behandlet, i andre ikke.  

Naturlige sorgforløb 

Størstedelen af efterladte (ca. 80%) oplever et naturligt og helende sorgforløb. I et naturligt og helende 

sorgforløb udvikler sorgen sig over tid, og munder ud i, at man accepterer tabet og tabet vil integreres 

i de efterladtes liv. Sorgreaktionerne kan være stærke i den akutte tid omkring dødsfaldet, men aftager 

som regel med tiden. Man formår at acceptere, forstå, og tilpasse sig tabet. Sorgen forsvinder ikke helt, 

men man lærer at leve med den.  

Komplicerede sorgforløb 

I komplicerede sorgforløb, aftager sorgreaktioner ikke, men forbliver intense og invaliderende. Den 

efterladte fastlåses i sorgen.  Det sker for ca. 10 – 20% af voksne efterladte. I nogle tilfælde udvikles 

symptomer på depression, PTSD, angst lidelser, fysiske lidelser og/eller forlænget sorglidelse, som kan 

vare ved i årevis. Det kalder man komplicerede sorgreaktioner. 
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En ny diagnose 

Forlænget sorglidelse er lidelse, som man kan udvikle i forbindelse med komplicerede sorgreaktioner. 

Det der er specielt ved vedvarende sorglidelse er, at den er sorgspecifik i modsætning til psykiske 

lidelser som depression, angst og PTSD eller fysiske lidelser, der også kan opstå som følge af andre 

livsomstændigheder. Forskning og klinisk erfaring gennem mere end tyve år, viser, at en gruppe af 

efterladte, oplever en sorgspecifik psykisk lidelse, når de mister.  

Lidelsen består af en markant og forstyrrende optagethed af og/eller længsel efter den døde samt en 

række symptomer som skyld, vrede, tristhed og selvmordstanker. Lidelsen er kendetegnet ved, at den 

varer i usædvanlig lang tid efter tabet (mindst 6 måneder), og medfører funktionsnedsættelse, der gør, 

at man ikke kan fungere i tilværelsen. Måske bliver det sociale også svært og man kan også opleve, 

ikke at kunne fungere arbejdsmæssigt. 

Lidelsen hedder Prolonged Grief Disorder. Diagnosen træder i kraft i 2022 i forbindelse med 

implementeringen af WHO’s reviderede diagnosemanual ICD-11.  I Danmark har 

Sundhedsdatastyrelsen endnu ikke offentliggjort lidelsens officielle danske navn. 

Hvor mange udvikler forlænget sorglidelse? 

Forskning har vist, at ca. 10 % af voksne efterladte udvikler forlænget sorglidelse. Hyppigheden af 

forlænget sorglidelse varierer efter typen af tab og omstændighederne omkring dødsfaldet.  Studier 

tyder på, at hyppigheden er særligt høj hos forældre, der mister et barn og i forbindelse med 

pludselige og voldsomme tab. (7) 

4.3 Hverdagsliv 
Hverdagslivet har været genstand for forskning. Hverdagslivet er ikke noget analytisk begreb, men der 

findes forskellige hverdagslivsteorier, som kan belyse forskellige sider af hverdagslivet, og dermed 

bidrage til en forståelse af hverdagslivet.  

Hverdagslivet er forbundet med meningsuniverser, der kan give hverdagslivet mening, og forklare 

meningsløshed i tilværelsen. Disse billeder er forbundet med selvfølgelige (kulturelle) værdier, 

normer og regler. Det gør det muligt at reflektere over ”det gode liv” og finde veje til et bedre liv. 

Generelt er vi her i Danmark påvirket af et positivt ældrebillede, hvor det ”normale” defineres som 

aktive, sunde og ressourcestærke ældre, der tager aktivt del i og skaber deres liv. Dette positive 

ældrebillede indeholder mange gode elementer, men kan være med til at få den borger, der måske pga. 

fysisk sygdom ikke længere føler sig ressourcestærk, til at føle sig forkert.  

Hverdagslivet har følgende træk: 

-hverdagslivet er den virkelighed, man oplever med sin fornuft, man tager for givet og oplever som 

selvfølgeligt. 

- hverdagslivet kan ses som en proces, der frembringes opretholdes og fornyes I en vekselvirkning 

mellem dets betingelser og de måder disse håndteres på. Disse BETINGELSER og HÅNDTERINGER kan 

definers.  

Hverdagslivets betingelser: 

Selvfølgeligheder – at vi kan have tillid til, at vi agerer på bestemte måder i bestemte situationer, 

hvilket er med til at give os en grundlæggende sikkerhed I verden. F.eks. at vi holder os i højre vejbane, 

når vi kører bil, eller hvis jeg bliver alvorligt syg, så kommer jeg på sygehuset, eller min hustru sørger 

for at holde styr på kalenderen og aktiviteter.  
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Symbolsk orden – vi tillægger ting en betydning – f.eks. er det at kunne gøre rent og holde sit hjem 

rent for mange en selvfølgelighed, men samtidig har det også en symbolsk betydning, idet det for de 

fleste og kulturelt er velanset at have et rent hjem, det signalerer, at man er et “ordentligt” menneske 

med styr på tingene, for nogen kan det at være gift også være udtryk for at man er et ”ordentligt” 

menneske.   

Upåagtede aktiviteter – selvfølgelighedernes symbolske orden opretholdes og fornyes af de 

upåagtede aktiviteter, som er alt vi gør, uden vi lægger mærke til det. f.eks. at vi står op, kommer i 

tøjet, laver morgenmad, og rydder op efter det.  Et vigtigt element i de upåagtede aktiviteter er den 

kropslige autonomi, altså at vi kan bevæge os, gå, bruge vores sanser, hvilket giver et råderum i 

hverdagen, som muliggør personlig udfoldelse, og at vi kan være medbestemmende over eget liv. Når 

vi mister (fysiske) funktioner bliver disse upåagtede aktiviteter svære at opretholde, og dermed bliver 

det svært at opretholde det liv man ønsker og var vant til. (8) 

 

4.4 Effekten på den sociale indsats 
I projektet anvendes et hollandsk studie som ramme for at gruppere borgerne. Det hollandske studie 

(9) peger på, at gruppen af socialt isolerede ældre er forskelligartet. Der er i studiet identificeret 8 

forskellige typologier med særlige kendetegn. Der skelnes mellem om isolationen har været kortvarig 

eller langvarig, de motiveres på forskellig vis, og deres mestringsstrategi er enten passiv eller aktiv. 

Der peges i studiet på, at der gennem en årrække har været iværksat mange interventioner, med 

begrænset effekt, der bl.a. kan skyldes 2 forhold: For det første har indsatserne hovedsagelig været 

rettet mod social deltagelse og inddragelse i lokalsamfundet, altså at udvide den ældres sociale 

netværk, men den indsats passer ikke nødvendigvis på alle isolerede ældres situation. For det andet er 

indsatserne evalueret ud fra bestemte parametre omkring social deltagelse, sundhed og livskvalitet, 

hvor der ikke kunne påvises positiv effekt, men der kan for den enkelte have været positiv effekt på 

andre livsdomæner som boligforhold, økonomi eller andet.  

Typologierne 

Selve typologierne i det hollandske studie er anvendt i dette projekt, således at mændene er blevet 

inddelt i typologierne. Først er de delt op i, om de har været isoleret i en længere årrække, strukturel 

isolation, eller om de inden for de seneste år er påvirket af en negativ begivenhed, situationel isolation. 

Derefter er de delt op i typologierne. Der ses på deres omgivelser og deres sociale status og om de har 

en aktiv eller passiv mestringsstrategi. Se mere om dette i afsnit 8.0 

 

Strukturel isolation – langvarig 
via struktur gennem mange år 

isoleret 
 

4 Typologier 
 

 

Situationel isolation – kortvarig 
af påviselig negativ begivenhed 

isoleret 
 

4 Typologier  
 

 

 

4.5 Forbyggende hjemmebesøg 
Ringkøbing-Skjern kommune tilbyder jf. Servicelovens § 79 forebyggende hjemmebesøg til ældre over 

65 år. Disse besøg har gennem flere år været planlagt som kollektive arrangementer rundt om i 
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kommunen i uge 10, samt besøg hos borgere, der efter henvendelse pr. brev ønsker at modtage et 

forebyggende hjemmebesøg. Spørgsmålet, som også har været medvirkende til projektansøgningen, 

har været om de borgere, der havde mest behov, henvender sig for at få et besøg.  

4.6 Motiverende samtale (MI) 
MI er en arbejdsmetode i samtalen, hvor det handler om at frembringe forandring i samarbejde med 

borgeren. Nogle gange frembringes der dog ikke forandring, men det er målet. Der lyttes med nærvær, 

medfølelse og accept. Lytning med gentagelse af deres egne ord på en ny måde, så det er deres egne 

forandringstanker der kommer frem. Anerkendelse, af deres styrke og deres værd. Simple 

refleksioner. Struktur på samtalen, gøre det klart hvad der skal ske, inddragende, det skaber tryghed i 

samtalen. Autonomi, vi vil som mennesker ikke tvinges til noget, men godt hvis forandringsindsatsen 

kan frembringes i dem selv. (10) 

 

5. Metodevalg  
Det er en kvalitativ undersøgelse med brugerorienteret evaluering, hvor der tages udgangspunkt i 

borgernes erfaringer og behov og herefter sammenlignes borgerens perspektiv med medarbejderens 

observationer og validerede måleredskaber. Herefter søges en sammenhæng mellem borgernes behov 

og den offentlige indsats. Denne kvalitative evalueringsform er en egnet metode, når det er en specifik 

gruppe af mennesker, der skal evalueres samt når det berører personlig og emotionelle ting som eks. 

adfærdsmønstre.  

 
Måleredskaber 
Der anvendes antropologisk feltarbejde i den forstand at medarbejderen observerer ved besøg.  
Der er udarbejdet interview guide (bilag 1) og der er i hele forløbet arbejdet ud fra en 

fænomenologisk/hermeneutisk tankegang, hvor projektmedarbejderen undersøger borgerens ”væren 

i verden”. (11) De 2 validerede screeningsredskaber UCLA 3 og WHO 5 blev brugt i håbet om at få en 

validering af både borgerens udsagn og medarbejderens observationer.  

Rekruttering 

Netop for at rekruttere deltagere i så mange forskellige livssituationer som muligt, er der valgt ikke at 

fokusere på ordet ensomhed, hverken i overskrift eller i interview. Ensomhed er et følsomt og 

tabubelagt emne, som mange mennesker ikke vil indrømme, lige når man møder dem første gang.  

 

6. Opsporing 
 

6.1 opsporing i 3 spor 
Der blev til opsporingen fra start udarbejdet materiale til udlevering, og projektet blev omtalt i avisen, 

på kommunens hjemmeside og på Sundhedscentrets hjemmeside.  

Der blev omdelt materiale til lægehuse, biblioteker, genbrugsbutikker etc.  

På forhånd havde nogle i følgegruppen givet udtryk for, at genbrugsbutikkerne kunne være et sted for 

opsporing og måske også et sted, for nogle af mændene at finde et meningsfyldt sted at komme.  

Ligeledes var der på forhånd fra sundhedsprofilen fra 2017 indikationer af, at de ensomme var bosat i 

de mindre byer, at borgere med lav indkomst og lavt uddannelsesniveau var i større risiko for at blive 

ensomme.  
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Opsporingen blev på den baggrund planlagt i 3 forskellige spor, som beskrevet i nedenstående figur 1. 

 

Figur 1 opsporing 

6.2 Forforståelse – de ældre mænd bor i de mindre byer 
Ud fra Sundhedsprofilen 2017 så det ud til, at de borgere, der angiver at bo alene og være ensomme, 

var at finde ude i de små sogne og byer. Det viste sig undervejs i arbejdet, bl.a. ved at anvende GIS-data, 

at målgruppen af ældre mænd over 65 år ikke i overvejende grad er bosat i de små byer, men nærmere 

boede i hovedbyerne.  

spor 
1

Opsøgende arbejde af 
projektmedarbejder 

Små havne, biblioteker, 
væresteder, 

dagligvarebutikker, 
madservice.

Evaluering

Tidskrævende da det 
realtionelle arbejde kræver 
opbygning via mange besøg 

og tid. 

Udfordringen er, at det kan 
være svært for borgeren at 
åbne op ude i det offentlige 
rum. Desuden har Covid-19 

spændt ben for spor 1.

spor 
2

Samarbejdspartnere i 
civilsamfundet

Afleveret materiale til eller 
afholdt informationsmøde 
med hjemmesygeplejen, 

læger,  visitation, 
ældresagen, seniornøder, 

boligforeninger, 
biblioteker, 

genbrugsbutikker etc.

Evaluering

Mange i kommunen har 
opnået information om 

projektet, men det har ikke 
givet meget afkast.

Udfordringen er, om folk  
husker informationen, når 
de står med en potientiel 

borger.

spor 
3

Finde borgere via 
offentligt system 

Tværfaglig 
sundhedsplatform - Nexus 

geografisk 
informationssystem - GIS 

Der er ringet til borgere og 
skrevet breve via E-boks

Evaluering

Effektiv metode til at finde 
relevante deltagere. Også 
tidskrævende fordi man 

også får fat på mange 
borgere der er i trivsel. 

Telefonopkald en fordel 
fordi man får talt med 
borgeren. Breve giver 

besøg hos dem der ikke ser 
sig selv i projektet men er 

nysgerrige nok til at få 
besøg. GIS listen var 

tidskrævende og gav ikke 
mange borgere. 
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Ved hjælp af GIS-kortet har vi fået lavet et kort over borgere over 65, som er ugifte, enker eller 
fraskilte. De viser sig i stedet at bo her: 

 

(sort prik = enker) (grøn stjerne = ugifte) (blå og rød prik = fraskilte) – rød prik er kvinder og kan ses bort fra i dette projekt. 

6.3 Resultat af opsporing.  
Antagelsen om at de ældre ensomme mænd var bosat i de mindre byer og i landsognene viste sig ikke 

at holde stik. I stedet er hovedparten bosat i de større byer, men selvfølgelig fandt vi enkelte i 

Kilde: hvordan har du det 2017, sundhed 

på én side, Ringkøbing-Skjern.  

De mørke kommuner svarer til 

sociogeografisk område 4, hvor borgerne 

med den laveste indkomst og uddannelse 

bor. Det var derfor forventningen, at det 

var i disse områder, vi ville finde de 

ensomme mænd.  
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landsognene. Det opsporende arbejde med besøg i lokalbrugser og genbrugsbutikker viste sig at være 

tidskrævende og uden effekt i forhold til at finde frem til relevante deltagere til projektet.  

Da projektet havde været i gang i 5 mdr. blev Danmark ramt af coronapandemien, hvilket betød, at 

landet lukkede ned. Derfor måtte vi stoppe det opsporende arbejde, og for en periode udelukkende 

koncentrere os om opsporing via omsorgssystemet.  

Et andet forhold, der var medvirkende til at det opsøgende arbejde ikke blev genoptaget, da det igen 

var muligt, var at projektmedarbejderen under besøg lokalt var stødt på en borger, der ikke gav sig til 

kende. Senere, da hans navn dukkede op på en liste, og der blev sendt brev med tilbud om besøg, tog 

han imod tilbuddet, og blev inkluderet i projektet.  

I projektet er der kun ganske få, der er opsporet via samarbejdspartnere, også her støder vi af og til på, 

at borgerne kan føle sig ”angivet” og derfor takker nej til besøg.  

Så på trods af, at det er tidskrævende at kontakte borgere ud fra en liste genereret fra 

omsorgssystemet, med deraf følgende kontakt også til de velfungerende, viste det sig at være den mest 

effektive metode til opsporing.  

 

7. Tilbud om samtale og indsats  
 

7.1 Kontakt til mændene 
Der er kontaktet i alt 281 mænd 65+ der bor alene i Ringkøbing-Skjern Kommune. Følgende 
(alders)grupper er kontaktet uopfordret pr. telefon eller har fået tilsendt et datobrev: 

 67 årige 
 70 årige 
 72 årige 
 83 årige 
 mænd, der blev enkemænd i perioden blev kontaktet 3 – 4 mdr. efter de havde mistet deres 

hustru. 
 Derudover henvendelse fra borgere, pårørende eller samarbejdspartnere.  

De blev delt op i 3 kategorier; 1. nej tak til samtale, 2. ja tak til én samtale, 3. Flere samtaler/indsatser. I 
figuren herunder vises antal kontaktform og kategorier. 
  
                      
                       Kategorier 
 
Hvordan er  
mændene blevet 
kontaktet? 

1. Borgere tilbudt samtale, 
men har takket nej allerede i 
telefon eller pr. brev. Lukket 
borger. 

Nej tak til samtale 

2. Borgere tilbudt samtale, 
takket ja til én samtale, 
derefter scoret som mand i 
trivsel. 

Ja tak til én samtale 

3. Borgere tilbudt samtale, har 
herefter fået flere samtaler og 
indsatser. 

Flere 
samtaler/indsats I alt 

Telefon uopfordret 90 27 14 131 
Dato brev 76 29 22 127 
Samarbejdspartnere 4 0 8 12 
Ringet til os 1 3 7 11 
I alt 171 59 51 281    
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7.2 Kategorier efter samtale og indsats  
 
Kategori 1 - Nej tak til samtale  
171 borgere sagde nej tak til samtale. Ud af de 171 borgere, synes 135 ikke de havde brug for samtale 
eller hjælp til noget. De gav grunde som; i job, højt aktivitetsniveau, gode relationer, ingen interesse i 
at bidrage til projektet, heller ikke ensomme eller i mistrivsel. Dog var de meget glade for opkaldet og 
takkede for, at der var interesse for at hjælpe dem, det kunne jo komme på sigt, at de fik brug for det. 
De sidste 36 borgere var ikke i ramme for projektet og grunde var; i forhold så de var ikke enlige, 
ingen respons hverken på brev eller telefon, modtog hjemmehjælp og derfor ikke var i målgruppen, 
flyttet på plejehjem og ganske få (4 borgere) gav udtryk for at de har mistet tilliden til det offentlige 
system, og ville derfor ikke være med.  
 
Kategori 2 - Ja tak til én samtale også kaldet trivselsborgere 

59 borgere fortæller selv, at de har et godt liv. Dette også på trods af et levet liv, med hvad det bringer 
af medgang og modgang. Mange er tilfredse med livet, handlekraftige og de taler positivt om deres liv. 
Det ligger godt i tråd med Kristian Park Frausings, Cand.psych. fra Aarhus Universitet, beretning om, at 
den historie vi fortæller om os selv, den selvopfyldende profeti, har en medspiller effekt. At det nogle 
gange kan handle om opfattelsen af eget liv og resciliens til udfordringer. Her i projektet er kategori 2 
borgere scoret ”i trivsel”. Nedenfor illustreres i figur 2 de vigtigste resultater fra samtalerne, bredt ud 
på 8 faktorer som har været medvirkende til, at score dem som trivselsborgere. De 8 faktorer er: i 
sorg, fornøjelse, frihed i mobilitet, frivillighed, ensomhed, fysisk funktionsnedsættelse, 
familie/job/venner, KRAM faktorer. De 2 faktorer - i sorg og fysisk funktionsnedsættelse, viser bl.a. at 
de har en positiv livsindstilling, på trods af modgang.  
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Figur 2 Beskrivelse af faktorer af betydning for borgere i trivsel.  

 
De fleste trivselsborgere taler om en struktureret hverdag, hvor livet giver gode leveår. Mange har 
autonomi i livet, laver mad, gør selv rent, kør bil osv. De er gode til at skabe egenomsorg, lave 
meningsfyldte aktiviteter og holde relationer ved lige. Borgere scoret i trivsel er nødvendigvis ikke 
raske, men det er personer der har strategi og handlekraft inden for eget liv. Det, der træder mest frem 
i figur 2 er, at 24 ud af 59 har mindre eller større funktionsnedsættelser, alligevel siger at trives i 
hverdagen. Her viser det at de magter både upåagtede, strategiske og symbolske aktiviteter i deres 
hverdag. Samtidig viser det også en vis stædighed, i måden at tackle den fysiske funktionsnedsættelse 
på, og det ser ud til at være en medspiller, når det gælder at opnå noget positivt for sig selv.  

 
Kategori 3 – flere samtaler/indsats  

51 borgere har haft brug for flere samtaler/indsatser i større eller mindre grad. 14 borgere ud af de 

51, gik af forskellige grunde ud af forløbet inden afslutning på projektet. Se nedenstående oversigt. 

De 14 borgere har bidraget til projektet i perioden og er dermed stadig en del af den samlede indsats. 

Denne gruppe borgere vil blive grundigere gennemgået i analysen i afsnit 8 og 9.  

 

 

I t
ri

vs
e

l 

I sorg
17 er i sorg, de prøver at navigere i det. Svært at være 

alene, dog ikke umuligt at komme videre. Nogle 
fortæller at forberedelse på døden har været en fordel. 

UDSAGN "Min kone gik for nylig bort, det var kræft. Vi 
havde god tid til at forberede og tale ting igennem inden 
hun døde. Det har været en god proces, der har været ro 

på bagefter"

Fornøjelse 39 fortæller at de er sociale væsner og at fornøjelser i 
livet er meget vigtige for dem.

Frihed i mobilitet 50 fortæller at især friheden i at de kan køre bil/selv kan gøre det de har 
lyst til. Autonomi til at lave mad, gøre rent etc. er vigtigt

Frivillighed 16 ud af de 51 er frivillige..

Ensomhed Ingen ser sig som ensomme, men 15 siger at de godt kan være alene til tider, især om aftenen.

Fysisk 
funktionsnedsættelse 

24 klarer sig trods 
udfordringer med 

helbredet.

Han er udfordret fysisk, han er slidt i hele kroppen UDSAGN ”alligevel 
går jeg 3 timer hver dag på stranden med min hund, simpelthen fordi 

jeg får det bedre”.

Han har fået 5 blodpropper indenfor de sidste 4 år, og han kæmper sig 
tilbage til livet hver gang. UDSAGN ”Jeg er en fighter, jeg vil se resultater når 

jeg gør noget, ellers kan jeg ikke se meningen med det

Han skal nogle gange hanke op i sig selv for at få ting gjort. UDSAGN
”Jeg siger til mig selv, så nu er det bare med at komme i gang, 

selvmedlidenhed kan man ikke bruge til ret meget”.

Han har købt et løbebånd hvor han kan holde ved i siderne, da han ellers har 
tendens til at falde. Han har sat sig et mål om at kunne gå længere og 

hurtigere end han plejer, for at træne musklerne. Han arbejder i haven men 
sidder ned til det pga. af balancen. UDSAGN ”Nu når jeg ikke kan få fri...så må 

jeg jo leve i det”

Familie, job, venner 47 har kun godt at sige om deres arbejdsliv, det har nydt det. 41 siger at relationer til 
venner og familie er gode. 13 af dem savner en partner.

KRAM faktorer 37 dyrker hverdagsmotion, 47 har alkoholforbrug indenfor sundhedstyrelsens anbefalinger, 9 
ryger, 40 laver selv mad - resten køber færdigretter hos detailhandel, 41 sover godt.
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Borger gået ud af projektet et sted i forløbet på grund af: Antal ud af de 51 borgere 
Flyttet på plejehjem eller overgået til hjemmeplejen 2 
Afgået ved døden  2 
Ikke modtagelig for hjælp, selvom der var brug for det. 6 
Fundet partner 1 
Overgået til anden behandling i et andet regi  3 
I alt  14 

 

7.3 Besøg i hjemmet 
Forebyggende hjemmebesøg beror sig i sin oprindelige form på, at borgeren selv tager kontakt 
til Sundhedscentret, efter de har modtaget brev om tilbuddet. Derfor blev mændene i projektet 
spurgt om, hvordan de oplevede, at blive kontaktet uopfordret pr. telefon/brev af 
Sundhedscentret. Størstedelen synes det var positivt og især de, der har været ensomme eller i 
sorg. En del af mændene, gav udtryk for, at de ikke selv kunne se meningen med hjemmebesøg 
og derfor aldrig selv ville tage kontakt til os, fordi de ikke selv synes, de har brug for hjælp. Et 
godt eksempel var en mand gik med tanker om, at han havde fået alvorlig sygdom igen, men han 
talte ikke om det med nogen og udsatte lægebesøget. 
 

”Hvis ikke I havde ringet til mig, havde I ikke fået mig med. Jeg så det godt i avisen, men jeg vil aldrig selv tage 
kontakt, jeg har jo ikke haft problemer. Nu når der er skabt en kanal – nu da jeg har prøvet det, kunne det godt 
være at jeg ville kontakte jer igen, men jeg er ikke den der beder om hjælp. Hvis ikke du havde ringet til mig, så 
var jeg ikke kommet i gang, så langt var jeg ikke ude”.  

Han fortæller, at han ikke ville have taget kontakt til lægen, før han havde så ondt, at han ikke 
kunne holde det ud. Det ligger i tråd med professor Svend Aage Madsens observationer, 
omkring problemstillingen at mænd tit kommer for sent til lægen. I dette tilfælde blev han 
motiveret i samtalen til lægebesøg og dermed havde det opsporende arbejde og en vedholdende 
kontakt, den betydning, at han kom tidligere afsted til undersøgelse.  

En anden borger som heller ikke havde tænkt på at tage kontakt til os fortæller om forløbet 
forebyggende hjemmebesøg her i projektet:  

”Fantastisk, det er det eneste rigtige. Det har en funktion. Normale mennesker har jo en sparringspartner, her 
sparrer man med den der kommer og det er dejligt det kan blive en relation hvor tillid og åbenhed opstår”.  

”Det var rart at få en snak med nogen, når man går alene til daglig. Ellers kan man blive heldagstrist” siger han 
med et smil.  

Der blev også spurgt ind til, om det er vigtigt, det er den samme person der kommer igen på 
besøg.  

”Ja rart, så behøver jeg ikke at forklare det samme igen og igen … det gør man jo med hjemmehjælpen og nat 
læger og den slags - Træls!”  

”Der nemmere at samle op når man har snakket før og kender hinanden. Det er dejligt, at man ved det ikke 
kommer videre”. 

En familie, der har været med til samtaler, gav også udtryk for, at det var rart med en 
sparringspartner i forhold til tiltag i hjemmet hos deres far.  

Eller i problemstillingen at hustru er død, sorgen er stor og at den nære kontakt nu er børnene.  

”Ja, det har haft en stor betydning og vi kan snakke om alt, det har betydet meget for mig. Jeg har ikke lyst til at 
snakke med mine børn om alt, eller belemre dem med den samme historie, derfor er det rart at have en anden at 
snakke med”.  

Nogle ældre ønsker, at det er en uvildig person, de taler med om det svære, og her er forebyggende 
hjemmebesøg en god mulighed. 
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8. Typologier og ensomhed 
 

Der er flere veje til ensomhed og isolation i livet og det kan være svært at generalisere eller 

sammenligne borgernes situation. Alligevel gav det mening i vores projekt, at dele mændene op i 

typologier jf. et Hollandsk studie. (10) Dette i forhold til deres sociale situation og hvordan den rette 

hjælp til at mindske ensomhed kan udføres.  

Udvælgelse af typologi 

Når borgeren er udvalgt til en bestemt typologi, er det fordi de passer bedst i denne type. Det er ikke 

muligt at alle mennesker passer 100% i en typologi, der kan stadig være nogle træk fra de andre typer, 

men som ikke er så fremtrædende. Da der var nogle borgere, som ikke passede ind under de 8 

typologier der var i forvejen, blev der oprettet 2 nye typologier og indsatser (de gule). I det Hollandske 

studie ses 2 overskrifter ovenover typologierne. Overskrifterne hedder situationel isolation og 

strukturel isolation. For hver af de 5 typologier er der kendetegn omkring deres sociale deltagelse og 

mestringsstrategi. I figur 3 ses den situationelle isolation, hvor en situation i livet, en nylig påviselig 

negativ begivenhed har gjort, at man føler sig ensom eller isoleret. I figur 4 ses den strukturelle 

isolation, hvor isolationen har varet gennem mange år og bliver til en hverdag, man har vænnet sig til. 

Nederste boks er antal af borgere, der er i denne typologi.  

 

Situationel isolation – af påviselig negativ begivenhed isoleret 
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Typologier  

 

 

Strukturel isolation – via struktur gennem mange år isoleret 

Tryghedssøgende

ikke klart orienteret 
mod social deltagelse, 
aktiv mestringsstrategi

Tryghed findes i 
netværket af familie 

og venner og det 
svinder ind.

Indsats kan rettes 
mod at styrke  
eksisterende 

relationer og oprette 
evt. nye 

7

Uselvstændige
orienteret mod social 

deltagelse, passiv 
mestringsstrategi

Har aldrig haft 
større netværk, 

men få tætte 
kontakter. Behov 
for følelsmæssig 
støtte, kan ikke 

selv skabe kontakt.

Indsats kan rettes 
mod at øge 

selvstændighed 
og tilbyde 

følelsmæssig 
støtte

4

Afhængige

ikke klart orienteret 
mod social 

deltagelse, passiv 
mestringstrategi

Har levet i 
forældrenes hjem, 

har aldrig 
etableret eget 

socialt liv. 
Isolation øges som 

voksen

Indsats kan rettes 
mod øget 

selvhjulpethed, 
følelsmæssig 

støtte og 
indslusning i trygt 

miljø

0

Socialt aktive 
orienteret mod aktiv 

deltagelse, aktiv 
mestringsstrategi 

Levet et aktivt 
liv og kan ikke 
længere selv 

ved egen hjælp

Indsats kan 
rettes mod at 

fjerne 
forhindringer for 

deltagelse

11

Sorgfulde (NY) 
orienteret mod 

social deltagelse, 
aktiv/passiv 

mestringsstrategi

Lukket af til nær 
relation (partner) 

trækker sig 
følelsesmæssigt 

ind i sig selv

Indsats kan være 
følelsesmæssig 

støtte og hjælp til 
den rette 

professionelle 
indsats

8
Figur 3 situationel isolation 
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Typologier    

 

 

8.1 Hverdagsliv og ensomheden  
Der er set mange forskellige udfordringer i mændenes liv og alligevel har der været fælles træk. I 
nedenstående skema er mændene delt ind i typologiernes samlede træk. Desuden en oversigt over 
aktiviteter de er hjulpet til og ensomhedsscreening.  
Dette for at vise, hvad der er blevet arbejdet med i projektperioden og hvilke indsatser der er blevet 
gjort.     
 

 

Kompenserende 

ikke klart orienteret 
mod social 

deltagelse, aktiv 
mestringsstrategi

Få personlige 
kontakter, 

kompenserer for 
manglen gnnem 

frivilligt 
arbejde/forenings
arbejde. Isolation 

når det ikke 
længere kan 

opnåes

Indsats kan være 
praktisk hjælp, da de 

selv opsøger 
muligheder for 

aktivitet

6

Særlinge

ikke klart orienteret 
mod social 

deltagelse, aktiv 
mestringsstrategi

Har aldrig opnået 
tilknytning til andre, 
har vendt samfundet 

ryggen, lever et 
uafhængigt liv. Ses 

først for 
myndighederne når 
problemerne hober 

sig op 

Indsats kan 
være tid og 

tålmodighed -
opbygge 

relation hvor 
hjælp 

accepteres

2

Håbefulde 

orienteret mod 
social deltagelse, 

passiv 
mestringstrategi

Stærkt behov for 
kontakt, har aldrig 

formået stabile, 
støttende relationer -
stribevis af skuffelser. 
Svært ved at forlige 
sig med ders sociale 
relation - håber på 

forbedring

Indsats er følelsmæssig 
og psykosocial støtte, 
løsning af praktiske 

problemer

1

Overlevere

ikke klart orienteret 
mod aktiv 

deltagelse, passiv 
mestringsstrategi 

Undgår kontakt, har 
få sociale 

kompetencer og 
kan ikke forbinde 

sig med andre. Har 
givert op, forsøger 
at over leve med 

ophobede og 
komplekse 
problemer.

Indsats kræver ofte 
specialhjælp, 

psykriatisk pleje 
eller 

misbrugsbehandling

7

Enegængere (NY) 
orienteret mod 

social deltagelse, 
aktiv/passiv 

mestringsstrategi

Lukket af til nær 
relation (partner) 

igennem længere tid, 
trækker sig 

følelsesmæssigt ind i 
sig selv

Indsats kan rettes 
mod at fjerne den 
følelsesmæssige 
barriere og skabe 

nye relationer. 
Samtaler

5

Figur 4 strukturel isolation 



 
Situationel 
situation - TYPE 

Hvordan agerer de i 
hverdagen? 

Antal 
borgere 

Hvordan har de fået hjælp i 
dette projekt?   
 

Hvilke 
aktiviteter/indsatser er 
der guidet/brobygget til? 

Ensomhed (UCLA 3) og 
trivsel (WHO 5) 

Tryghedssøgende  
 
Ikke klart orienteret 
mod social 
deltagelse og aktiv 
mestringsstrategi. 
 
Tryghed findes i 
netværket af familie 
og venner og det 
svinder ind.  
 
Indsatser kan rettes 
mod at styrke 
eksisterende 
relationer og evt. 
oprette nye. 
 

Hverdagsliv: struktur i 
hverdagen og handler på 
hverdagsaktiviteter. 
 
KRAM faktorer: forskellige 
fysiske udfordringer der 
håndteres, har egenomsorg. 
 
Relationer: gode relationer 
til familie, mangler den tætte 
relation, sparring i 
hverdagen og nye venner. 
 
Sorg: sorgforløb undervejs, 
dog ikke sorgen der er 
overskyggende men det er 
savnet af den tætte relation. 
 
 

10 
borgere 
 
 

Har fundet hjælp i den personlige 
samtale om savn af partner og 
brobygningen ud til nye 
relationer.  
 
Bruges til sparring - at se 
muligheder for at skabe nye 
relationer på en ny måde. Svært 
når den tætte relation til hustru 
forsvinder. Det gælder for 
eksempel kompetencer hun 
havde, som ikke kan overtages 
eller nærværet savnes meget, 
eller at hun har været den 
bærende i forholdet. 
 
Opsøge mere hjælp til eget liv. 
Hjælp til guidning videre til andre 
institutioner/aktiviteter. 
De føler sig alene om tingene og 
har svært ved at skabe nye 
relationer. 

Nyt høreapparat  
 
Grupper i relation til 
projektet 
 
Oprettelse af nye relationer  
 
Visitation, ang. hjælpemidler 
 
Rusmiddelcenter 
 
Motionscenter 
 
Aktivitetscenter 
 

Emotionel ensomhed – 9 
borgere 
Det ligger i tråd med at de 
føler sig alene i livet og 
savnet til partner er stort. 
 
Social ensomhed – 5 
borgere 
For nogle er det sociale 
forsvundet sammen med 
tab af ægtefælle.  
 
Trivsel  
Egentlig trives de i 
hverdagen og får gjort 
daglige aktiviteter. Men 
der er mange situationer 
hvor de savner relationer. 

Uselvstændige 
 
Orienteret mod 
social deltagelse, 
passiv 
mestringsstrategi. 
 
Har aldrig haft et 
større netværk, men 
få tætte kontakter. 
Behov for 
følelsesmæssig 
støtte. Kan ikke selv 
skabe kontakt. 

Hverdagsliv: det falder fra 
hinanden, ingen struktur på 
hverdagen, sygdom eller 
misbrug, aldersbetinget 
nedsat funktion. 
 
KRAM faktorer: handler 
ikke på egenomsorg, nedsat 
funktion både psykisk og 
fysisk.  
Relationer: relationer til 
familie og venner er 
skrantende.  

4 
borgere 

Har fundet hjælp i den personlige 
samtale, men kan ikke handle 
på ting.  
 
Brobygning til andre instanser 
der kan afhjælpe de mange 
udfordringer, hvor 
medarbejderen er den bærende 
til kontakt.  
 
De føler sig initiativløse og har  
en modløshed fordi livet har givet 
udfordringer både psykisk og 

Advokatbistand 
 
Daghjem på plejehjemmet 
 
Vagtlæge, 
hjemmesygeplejerske ang. 
fald i hjemmet og 
begyndende hjemmehjælp 
 
Ergoterapeut  
 
Diætist 
 
Aktivitetscenter  

I denne gruppe er nogle 
borgere udfordret af 
blandt andet tidlig demens 
og kognitiv skade.  
 
I de test der er foretaget, 
som er lidt sporadisk pga. 
psykiske udfordringer, 
scores der meget lavt i 
social ensomhed. Hvilket 
passer meget godt på deres 
situation.  
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Indsatser kan rettes 
mod at øge 
selvstændighed og 
tilbyde 
følelsesmæssig 
støtte. 

Sorg: sorgforløb ligger 
længere tilbage i tiden.  
 
 

fysisk. En synes at livet rinder ud, 
han dør i løbet af projektet.  
 
 

 
Motionscenter 
 
 
 
 

Afhængige   0    

Socialt aktive 
 
Orienteret mod 
social deltagelse og 
aktiv 
mestringsstrategi. 
 
Levet et aktivt 
socialt liv og kan 
ikke længere selv 
ved egen hjælp.  
 
Indsatser kan rettes 
mod at fjerne 
forhindringer for 
deltagelse 
 

Hverdagsliv: Struktur. De er 
aktive og får gjort ting.  
 
KRAM faktorer: Forskellige 
funktionsnedsættelser som 
de kan kompensere for, søge 
hjælp til.  
 
Relationer: Støtte fra 
familien – skubber i rigtig 
retning.  
 
Sorg: alm. sorgforløb  
 
 

11 
borgere 
 

Har fundet hjælp i den personlige 
samtale, bruges til sparring og 
støtte. Lindrer ensomheden 
omkring de følelser man ellers 
taler med den nære med. Svært 
når den tætte relation forsvinder, 
hvem skal man nu finde som den 
tætte intime relation som man 
skal snakke med.  
 
Hjælp til guidning videre til andre 
institutioner/aktiviteter.  
 
Opsøge mere hjælp til eget liv. 
 
De føler sig alene om tingene, 
men er gode til at se nye 
aktiviteter og bygge nye 
relationer.  
 

Diætist 
 
Motion for ældre 
 
Hjemmeplejen (inkontinens) 
 
Visitation ang. hjælpemidler 
 
Aktivitetscenter 
 
Behandling i det alternative 
 
Visitation ang. rengøring 

Social ensomhed – 5 
borgere 
Har brug for mere socialt 
liv. Føler sig alene når der 
ikke er aktiviteter nok i 
hverdagen eller om 
aftenen hvor der mangler 
selskab. 
 
Trivsel  
Egentlig trives de i 
hverdagen og får gjort 
daglige aktiviteter. Men 
der er mange situationer 
hvor de savner relationer. 

De sorgfulde 
 
Orienteret mod 
social deltagelse, 
passiv 
mestringsstrategi 
 
Lukket af til nær 
relation (partner) 
trækker sig 

Hverdagsliv: falder fra 
hinanden, de ser meget sort 
på livet. Skal de overhovedet 
leve videre? 
 
KRAM faktorer: flere 
fysiske udfordringer som de 
skal tage sig af, selvom de 
har det meget svært psykisk. 
 

4 
borgere 

Har fundet hjælp i den personlige 
samtale til psykisk støtte i en 
meget svær tid. 
 
Hvordan bær jeg sorgen? 
 
Hvordan kommer jeg videre i 
livet? 
 

Lægevagt, psykiatri 
 
Egen læge (bekymring for 
borgeren) 
 
Økonomisk rådgiver  
 
Grupper i relation til 
projektet 
 

Eksistentiel ensomhed – 
1 borger  
Har fundet trøst i Gud.  
 
 
Emotionel ensomhed – 4 
borgere 
Stor ensomhed, kan ikke 
finde trøst i andet eller 
andre relationer.  
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følelsesmæssigt ind 
i sig selv. 
 
Indsatser kan rettes 
mod at fjerne 
følelsesmæssig 
barriere for nær 
relation.  
 
 

Relationer: relationer er få 
eller slidte fordi de beror på 
mange negativt 
følelsesladede situationer.  
 
Sorg: komplicerede 
sorgreaktioner, hvor den 
anerkendende og gentagne 
relation har været vigtig.  
 
 
 

Lytte, støtte, MI samtale-metode 
er brugt en del her.  
 
Hjælp til guidning videre til andre 
institutioner/aktiviteter. 
 
Lindrer ensomheden i at ingen 
andre forstår situationen og 
håbløsheden, medarbejderen er 
hånden i ryggen uden løftede 
pegefingre.  
 

Oprettelse af nye relationer  
 
Sorggruppe 
 
Fysioterapeut 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Social ensomhed – 3 
borgere 
For 2 er det sociale 
forsvundet sammen med 
tab af ægtefælle, kan ikke 
fungere særlig godt uden 
hende. 
 
Trivsel  
De får gjort det nødtørftige 
i hverdagen og prøver af al 
kraft at få hverdagen til at 
men der er mange 
situationer hvor de savner 
ægtefælle. 

I alt   29    

 

 

Strukturel 
situation - TYPE 

Hvordan agerer de i 
hverdagen? 

Antal  Hvordan har de fået hjælp i dette 
projekt?  
 

Hvilke aktiviteter er der 
guidet/brobygget til? 

Ensomhed (UCLA 3) og 
trivsel (WHO 5) 

Kompenserende 
 
orienteret mod 
social deltagelse, 
aktiv 
mestringsstrategi 
 
Få personlige 
kontakter, 
kompenserer for 
manglen gennem 
frivilligt arbejde/ 
foreningsarbejde.  

Hverdagsliv: Struktur, gør 
det der giver mening for dem. 
Går gerne udenfor normen 
hvis det ikke giver mening for 
dem. 
 
KRAM faktorer: Fysiske 
udfordringer, men de kan 
godt håndtere og 
kompensere for det. 
 
Relationer: Sårbart. 
Relationer til andre er 
baseret på, at den anden 
opnår noget i kontakten, den 

7 
borgere 

Har ikke fundet den store hjælp i 
den personlige samtale. Det har 
været rart at snakke og få vendt 
nogle ting.  
 
Bruges til sparring - at se 
muligheder i andre aktiviteter eller 
komme videre i små ting.  
 
Opsøge mere hjælp til eget liv. 
 
Guidning til andre instanser. 
 
 

Der har været mange 
forskellige samtale emner 
om livet.  
 
Tandlæge 
  
Søvn 
 
Motion 
 
Høreapparat 
 
Flytning 
 
 

Ensomhed 
En gruppe hvor kun 1 
borger scorer ensom. Han 
har kun sit arbejde som 
det sociale og savner 
vennekreds. 
 
Trivsel  
Kun en scorer i mistrivsel 
og det er fordi han har 
mange fysiske 
udfordringer. Han vil dog 
ikke have hjælp til dem. 
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Isolation når det 
ikke længere kan 
opnås. 
 
Indsatser kan være 
praktisk hjælp, da 
de selv opsøger 
muligheder for 
aktivitet.  
 

kompenserende er giveren i 
forholdet, men gør det for at 
undgå isolation.  
 
Sorg: Nej 
 
 

 

Særlinge  0    

Håbefulde 
1 borger 
 
orienteret mod 
social deltagelse, 
passiv 
mestringstrategi. 
 
Stærkt behov for 
kontakt, har aldrig 
formået stabile, 
støttende relationer 
- stribevis af 
skuffelser. Svært 
ved at forlige sig 
med deres sociale 
relation - håber på 
forbedring. 
 
Indsatser er 
følelsesmæssig og 
psykosocial støtte, 
løsning af praktiske 
problemer. 
 

Hverdagsliv: struktur i 
hverdagen og handler på 
hverdagsaktiviteter. 
 
KRAM faktorer: fysiske 
skavanker, god egenomsorg 
på de parametre han selv 
finder vigtige. 
 
Ensomhed: Mangler relation 
til andre, især den tætte.  
 
Sorg: Nej. 
 

1 Har fundet hjælp i den personlige 
samtale, bruges til sparring og 
støtte. Lindrer ensomheden 
omkring de følelser man ellers 
taler med den nære med.  
 
Medarbejderen er den der 
interesserer sig for borgernes 
hverdag, der er ingen andre.  
 

Motion  
 
Kost  

Social ensomhed  
Han er social ensom, og 
mangler den helt tætte 
kontakt der spørger 
dybere ind. Han har dog 
levet sådan altid og 
tænker ikke så meget over 
det mere. 
 
Trivsel  
Har en god hverdag og 
trives. 
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Overlevere 
 
ikke klart orienteret 
mod aktiv 
deltagelse, passiv 
mestringsstrategi 
 
Undgår kontakt, har 
få sociale 
kompetencer og kan 
ikke forbinde sig 
med andre. Har 
givet op, forsøger at 
over leve med 
ophobede og 
komplekse 
problemer. 
 
Indsatser kræver 
ofte specialhjælp, 
psykiatrisk pleje 
eller 
misbrugsbehandling 
 
 
 
 

Hverdagsliv: Det fungerer 
ikke, hjemmet bliver 
misligholdt, ting der går i 
stykker bliver ikke 
repareret/erstattet. Samlere. 
Lad stå til holdning – all 
round. Gør ting på deres egen 
måde og laver deres egne 
regler. 
 
KRAM faktorer: De fysiske 
skavanker bliver ikke passet. 
Som følge heraf komplekse 
helbredsproblemer. 
 
Relationer: Opgivet tætte 
relationer til andre, for nogle 
erstattet det med dyr.  
 
Sorg: Ikke en fremherskende 
problematik, men der kan 
ligge noget tilbage i tiden. 
Også ubearbejdet sorg.   
 
 

8 
borgere 

Har fundet hjælp i den personlige 
samtale, bruges til sparring og 
støtte. Lindrer ensomheden 
omkring de følelser man ellers 
taler med den nære med.  
 
Hvordan kommer jeg videre i livet? 
 
Lytte, støtte, MI samtale-metode er 
brugt en del her.  
 
Hjælp til guidning videre til andre 
institutioner/aktiviteter.  
 
Opsøge mere hjælp til eget liv med 
medarbejderen som mellemled.  
 
De føler sig alene om tingene, og 
ikke alle har ikke energi til at 
udføre alm. daglig livsførelse eller 
at holde hus. De er udfordret 
fysisk, psykisk og socialt. Ting går 
tit skævt og de skiller sig ud blandt 
mængden, både i udseende og 
væremåde.  
 
 

Diætist 
 
Hjemmeplejen ang. hjælp til 
medicin og kig ind. 
 
Økonomisk rådgiver  
 
Visitation ang. hjælpemidler 
 
Aktivitetscenter 
 
Rusmiddelcenter 
 
Socialrådgiver  
 
Ejendomsmægler 
 
Kontakt til andre private 
aktører  
 
 
 
 
 
 
 

Social ensomhed – 4 
borgere 
Det kan lyde overraskende 
at kun 4 borgere er 
ensomme her og at det 
kun er social ensomhed, 
men de er vant til 
ensomheden og føler det 
ikke. I og med de ikke har 
omgangskreds, finder de 
en niche de kan være en 
del af og få det sociale 
opfyldt. 
 
 
Trivsel  
De får gjort det 
nødtørftige i hverdagen på 
deres egen måde og 
prøver af al kraft at få 
hverdagen til at men der 
er mange situationer hvor 
fysisk helbred eller 
opgiven hed overtager. 

Enegængere 
 
Orienteret mod 
social deltagelse, 
passiv 
mestringsstrategi 
 
Lukket af til nær 
relation (partner) 
igennem længere 
tid, trækker sig 
følelsesmæssigt ind 
i sig selv 

Hverdagsliv: struktur i 
hverdagen og handler på 
hverdagsaktiviteter. 
 
KRAM faktorer: Mangler 
egenomsorg i forhold til 
problematikker med 
fysikken. Lader stå til.  
 
Relationer: Har for mange år 
siden lukket af for nær 
relation/kone. Magter ikke 
forsøge igen. 

6 
borgere 

Har ikke fundet den store hjælp i 
den personlige samtale. Kun 1 
borger har taget imod hjælpen 
og været glad for det. Det har 
været rart at snakke og få vendt 
nogle ting, men de har ikke gjort 
noget aktivt. 
 
Bruges til sparring - at se 
muligheder i andre aktiviteter eller 
komme videre i små ting.  
 

Foreslået hjælp til: 
 
Rygestop 
 
Diætist 
 
Rusmiddelcenter 
 
Kontakt til sygehus (det 
blev der lyttet til) 
 
Motionscenter  
 

Ensomhed  
Ingen er ensomme, dog 
taler nogle om føle sig 
alene til tider.  
 
Trivsel  
De trives i hverdagen og 
får gjort daglige 
aktiviteter. Men der er 
situationer hvor de  
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Indsats kan rettes 
mod at fjerne den 
følelsesmæssig 
barriere og skabe 
nye relationer 
 

 
Sorg: Det ligger en del år 
tilbage, men der har været en 
sorg i forbindelse med 
skilsmisse/dødsfald.  
 
 

Opsøge mere hjælp til eget liv er 
mislykket, det er ikke lykkedes at 
finde deres indre motivation til 
at komme i gang.   
 
 

Flytning 
 
 
 
 

I alt  22    

 

 
 
 



 

9. Mændene – Forløb og indsatser  
Mht. indsatser har vi under den største del af projektperioden været udfordret af at coronapandemien 

har sat sit præg på Danmark siden marts 2020. Det har medført, at diverse aktiviteter har været lukket 

ned i lange perioder, hvorfor vi ikke har kunnet henvise mændene videre hertil. Det har også betydet, 

at nogle af mændene sagde nej-tak til aktiviteter med henvisning til frygt for coronasmitte. Det har 

også betydet, at projektmedarbejderen i en periode i foråret 2020 var henvist til kun at have telefonisk 

kontakt til mændene, og hen over sommeren 2020 mest afholdt samtalerne i det fri. Enkelte mænd var 

tilbageholdende med at sige ja-tak til samtaler af frygt for coronasmitte.  

 

Målet forud for projektet var at finde 50 deltagere, der følte sig enten strukturelt eller situationelt 

ensomme/isolerede eller som ikke trives, og det lykkedes. Det tog dog længere tid end forventet at 

finde de 51 inkluderede i projektet, pga. covid-19 nedlukning. Målet var at undersøge deres 

hverdagsliv og sundhedsadfærd og brug af aktivitets- og rådgivningstilbud. Samtidig ville vi gerne vide 

mere om, hvem der var ensomme eller i mistrivsel. Ud fra de 51 borgere i projektet, er der herunder 

lavet 3 afsnit 9.1 – 9.4, som viser analysen af fund fra undersøgelsen. Afsnit 9.5 omhandler den 

gruppedannelse der kom i stand i Covid-19 nedlukningen i foråret 2021. 

 

 9.1 Borgere har frasagt sig tilbud eller havde én samtale uden efterfølgende 

aktiv indsats, selvom det ud fra et sundhedsfagligt perspektiv ville være 

relevant.  
Her er 2 interessante linjer, kaldet 1. linje og 2. linje, hvor der ses på sundhedsadfærd, ensomhed og 

trivsel, og hvilke indsatser der er gjort.  

1. linje  

De som kun havde en samtale og derefter sagde nej tak til hjælp, selvom de fra et sundhedsfagligt 

perspektiv havde brug for det. En gruppe på 5 borgere, 4 af 5 er strukturelt isolerede. De er svære at 

hjælpe og motivere, ud fra hver deres situation.  

Stolthed og autonomi 

De sætter en ære i at være selvstændige. De er nærmest stolte over ikke at få hjælp, selvom det 
betyder at deres helbred, ve og vel går i forfald. En borger, der har udfordringer med KOL og 
diskusprolaps i ryggen, fortæller: 
 

”Jeg ville egentlig gerne træne, men jeg kan ikke finde det rigtige træningsprogram”. 

Her tilbyder jeg hjælp, men nej tak, det klarer han selv. I forhold til KOL taler vi rygning, hvad 

det betyder for ham at ryge og konsekvensen af det. Han ønsker heller hjælpe til at ændre på 

sine rygevaner.  

Notat: Han vil ikke med til nogen aftale i dag, men han har fået noget at tænke over. Vi aftaler at hvis han får 

brug for hjælp så ringer han. Han synes selv han er i trivsel, men det synes jeg ikke. Han fortæller også at han 

bare kan tage sit eget liv, når det hele engang bliver for slemt.  

Sygdomsforståelse  

Det kan også handle om opfattelsen af egen situation og sygdomsforståelse. En anden borger 

har slidgigt og ondt i ryggen, de fleste aktiviteter gør ondt, også at vaske op, han må sidde ned 

bagefter.  
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Notat: At sidde ned afhjælper smerterne. Vi taler om hans smerter og han siger lægerne ikke kan gøre mere, 

man han kan heller ikke klart fortælle, hvad hans diagnose er ud over slidgigt. Han siger lægerne har opgivet 

ham. 

Mine observationer: Der står en øl foran ham kl. 11 hvor jeg kommer på besøg, der er tyk af røg i 

hjemmet, så han ryger en del cigaretter. Han har mistet de fleste af sine tænder.                              

Vi taler om aktivitet ved samtalen: 

”Jeg bliver inaktiv, fordi jeg godt ved, at når jeg laver noget kommer det til at gøre ondt. Jeg har faktisk en 

motionscykel jeg kan bruge, men jeg får det ikke gjort. Jeg får faktisk ikke ondt af at cykle. Jeg behøver ikke hjælp, 

jeg kan sagtens motivere mig selv, det har jeg gjort hele livet” 

Der er en tendens til, ved alle ”overlevere”, at de ikke ser sammenhægen i, hvorfor det er en god 

ide at gøre noget ved deres helbredsmæssige problemer.  

Mødte en mur  

Sundhedscentret blev kontaktet af én, der bekymrede sig om en borger. Efter beskrivelsen af ham blev 

han scoret som overlever. Der blev sendt datobrev ud om, at der ville dukke en medarbejder op på 

adressen. Han ringede og ville overhovedet ikke høre tale om nogen former for hjælp eller samtale om, 

hvordan han havde det. Han var meget afvisende.  

Disse 3 nævnte borgere viser meget godt, det som Simon Sjørup Simonsen skriver om, netop om denne 

autonomi som mændene i 1. linje har og han kalder det ronkedorfænomenet. Et fænomen som 

beskriver hvordan mænd distancerer eller skubber sygdom fra sig, som håndtering i hverdagen eller 

som måder at overleve på. (2)  

Forandring  

Der ses hos dem alle en udsættelse af problemer, laden stå til holdning, som påvirker det meste/hele 

deres liv. Forandring sker formentlig ikke uden støtte fra andre. 

 

Ensomhed og trivsel  

De er alle fra den strukturelle isolation og deres følelse af ensomhed er minimal og kun social. De har 

få eller ingen tætte kontakter, men nogle er tætte med deres husdyr. En siger hele tiden ”vi” når han 

fortæller og dermed ment hans hund som det forlængede familiemedlem. En anden bor både sammen 

med katte og høns. I den sociale del finder de måder at opfylde behovet, ved selv at opsøge. Det er eks. 

frivillig arbejde, køre rundt med alkohol til andre og være med til at drikke det, en er beskrevet af 

andre som ”han kører bare rundt og irriterer folk”. Ang. trivsel synes de fleste selv ”at de da har det 

godt nok”, men udefra set ser det anderledes ud, netop fordi de falder uden for mængden. De har lavet 

deres egne regler for hverdagslivets betingelser.  

 
Indsats 
Der er ikke foretaget andet motiverende forsøg end at kontakte pr. brev eller telefon, dette fordi det jo 

er et tilbud, som borgeren kan sige nej-tak til. Selvom man fra et sundhedssynspunkt godt kan se 

fordele ved, at de bliver hjulpet, kan vi ikke uden deres samtykke gøre andet end at formidle materiale.  

 

2. linje  

De som havde en samtale og derefter sagde ja tak til flere samtaler, hvor der også er blevet lavet aftaler 

eller guidning til andre aktiviteter eller instanser. Aftalerne blev herefter ikke overholdt og selve målet 

gled ud i sandet. En gruppe på 9 borgere, 6 er fra den situationelle og 3 er fra den strukturelle 
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isolation, de har åbnet op og fortalt om udfordringer, men hvor indre motivation ikke er blevet vækket. 

Den overvejende del har få samtaler. 

Jeg klarer mig selv? 

I denne linje sætter de også en ære i at være selvstændige. De fleste behøver ingen hjælp. Nogle 

er henvist til tilbud, andre klarer problemet selv, og der følges op med samtale. Én har 

vægtproblemer, lægen har nævnt at det kunne hjælpe ham og han vil gerne tabe sig. Her 

tilbydes hjælp, men motivationen for at komme i gang, findes der aldrig ud af. 

Notat:  Det er som om han opgiver forsøg på, at gøre godt for sig selv, hvis han møder lidt modstand, selvom 
han kan være stædig nok. Vi taler igen om at bytte slik ud med noget andet. Frugt eller knækbrød med godt 
pålæg”.  

”Jeg spiser faktisk ingenting – jeg forstår ikke at jeg ikke taber mig. Jeg vil ikke tale med en diætist, jeg vil ikke gå 
efter en kostplan”. 

”Kost, ja det har du talt meget om… og du har mange gode ideer”. (sarkastisk)  

En anden borger har svært ved at motivere sig selv. 

”Diætisten har ringet, men det er ikke nødvendigt at bruge deres tid. Jeg har opgivet lidt. Jeg vil gerne, men har ikke lyst til 
det. Forandringerne der skal laves, er jeg ikke motiveret til. Hvis jeg dør lidt tidligere, er det vel bare godt for samfundet. 
Jeg lever videre, som jeg er”. 

Med en borger, der har svært ved at få luft, snakkes der om KOL, undersøgelse og behandling og han 
fortæller:  

”Jeg vil ikke holde op med at ryge pt. Jeg kan dog ikke lave meget og motion er nul. Det skal arbejdes væk, jeg har 
ikke tit været ved læge ….. Spild af tid med læger …. Tænker ikke så meget på det. Jeg bliver ikke fast kunde. Men 
jeg får undersøgt lungerne snart” 

Et fælles træk her i linjen er, at de bare ikke kommer i gang med det, der deres mål. Elisabeth 

Arborelius skriver om, hvordan menneskers viden og holdninger ikke behøver være i 

overensstemmelse med deres handlinger. Det kan i visse tilfælde føre til fornægtelse i stedet. 

Det beror på, at mennesker også i høj grad er på virket af deres følelser, ikke kun den rationelle 

viden om sundhed. Det vil sige, at øget viden ikke nødvendigvis hænger sammen med ændret 

adfærd. Derimod mener hun, at man skal påvirke den indre motivation på forskellig vis. (13) 

Forandring  

I første omgang har de sagt ja tak til flere samtaler, haft et mål og et ønske om forandring. Der ses hos 

dem en dobbelthed i beslutningen om at forandre. Faktisk har de ønsket om forandring, men at give 

sig 100 % til processen eller tage imod fornødne hjælp, sker ikke. 

 

Ensomhed og trivsel  

Deres følelse af ensomhed er minimal og kun social. De har gode relationer og familie kontakter. I den 

sociale del finder de måder at opfylde behovet. Det er eks. frivillig arbejde, rejser, camping og arbejde 

deltid. Ang. trivsel scorer de ”i trivsel”. Nylige enker i denne gruppe fortæller, at de godt kan føle sig 
alene om aftenen, og det kan munde ud i at spise/snacke for meget. De opfylder hverdagslivets 

betingelser.  

 
Indsats 
Der er brugt MI i samtaler, for at finde deres indre motivation til at komme i gang, samtidig med, der er 

givet gode råd omkring emnet eller guidet videre til rette instans.  
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 9.2 Borgere har haft behov for mindre skub 
Her er 2 interessante linjer, kaldet 3. linje og 4. linje, hvor der ses på sundhedsadfærd, ensomhed og 

trivsel, og hvilke indsatser der er gjort.  

3. linje  

I denne linje var mændene i løbet en eller få samtaler klar på, at der skulle gøres en indsats, hvis der 

skulle ske en forandring i deres liv. I alt er 10 borgere. 4 borgere er strukturelt og 6 er situationelt 

isolerede. Der er en overvejende del, der har fået få samtaler. 

Tog teten 
De er selvstændige, og der ses en vis parathed over for tiltag, de tager imod den hjælp, der tilbydes. 
Nogle ikke lige med det samme men i processen. En borger synes den første enketid er svær, og 
hjælpen har været at bygge nye sociale relationer: 
 

”Det er meget hårdt at gå til guldbryllup og begravelse, det at være sammen med andre par og stå der helt alene” 

”Ingen kan rigtig motivere mig før jeg selv bestemmer mig for det, jeg hører hvad i siger men … dine besøg og 
samtaler har åbnet noget for mig. Jeg vil tage om på Aktivitetscentret efter corona, jeg synes ikke, jeg har kunnet 
før. Jeg har tænkt, du er da ikke så gammel, at du skal til at rende til det, men nu tænker jeg, at det kan jeg godt”.  

Han kom også med i de små grupper af mænd, der blev dannet i projektet, hvor han synes det 

åbnede op for det følelsesmæssige hos ham at mødes med andre, der også var enker og kunne 
forstå processen. Der var også en anden borger, der gerne ville i gang med motion, men ikke 

rigtige kunne komme i gang. Vi aftalte, at lave et skema over de gange han skulle afsted. Han 

skulle sætte kryds hver gang han kom hjem. Ved næste besøg skulle vi tale om, hvorvidt han 

kom afsted eller ej. Det virkede godt, han kom afsted.  

Notat: Motion – han er blevet glad for ROFI og er selv taget derud igen. Går ture hver dag. 

 

Forandring  

Der ses hos dem alle, at de får løst problemstillinger. De er motiverede for forandring, og vil gerne selv 

gøre en indsats.  

 

Ensomhed og trivsel  

Deres følelse af ensomhed er minimal, kun én var social og emotionel ensom. De har gode relationer og 

familie kontakter. I den sociale del finder de måder at opfylde behovet, ved selv at opsøge. Det er eks. 

frivillig arbejde, rejser, havearbejde, camping og arbejde deltid. Ang. trivsel scorer de ”i trivsel”. Igen 

fortæller nylige enker, at de godt kan føle sig alene om aftenen. 

 
Indsats 
Der er brugt MI i samtaler og skema for at finde deres indre motivation til at komme i gang, samtidig 

med, der er givet gode råd omkring emnet eller guidet videre til rette instans.  

 

4. linje  

I denne linje havde mændene glæde af nogle få samtaler, lige for at få den dybe snak omkring nogle 

små ting i hverdagen. 14 borgerem i alt, 6 borgere er strukturelt isolerede og 8 borgere er situationelt 

isolerede. Der er en overvejende del der har få samtaler. 

De små ting i hverdagen 
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De er selvstændige og der ses også her en vis parathed over for tiltag. De går gerne med på den hjælp, 
der tilbydes. Der har været mange forskellige ting i spil, her et par beskrivelser: 
 

”Men jeg fandt ud af at mørklægningsgardiner, som du anbefalede, det har hjulpet på nattesøvnen, samtidig med 
at jeg har lagt puslespil om aftenen i stedet for at se fjernsyn, og det har gjort mig mere afslappet, og derfor kunne 
jeg bedre falde i søvn”. 

”Positivt, taget det til mig. Et spark bagi og en muglighed for at komme ud blandt ligesindede”.  

”Talt om inkontinens og jeg har kontaktet sygeplejerske i hjemmeplejen”.  

”Jeg har taget nogle råd til mig, tænker mere over, om det er fed mad”. 

Forandring  

De fik alle set på de små ting, dem som man ikke lige tænker på, kan gøre en forskel. Det der kan 

forebygge, at små ting kan vokse sig store.  

 

Ensomhed og trivsel  

Der er 6 fra den strukturelle isolation og 6 fra den situationelle. Deres følelse af ensomhed er 

minimal, kun èn er social ensom. De fleste har gode relationer og familie kontakter. I den sociale 

del finder de måder at opfylde behovet, ved selv at opsøge. Det er eks. frivillig arbejde, rejser, 

havearbejde, fritidsinteresser og arbejde deltid. Ang. trivsel scorer de ”i trivsel”. Borgerne her er 

gode til at opretholde hverdagslivets betingelser. 

Indsats 
Der er brugt MI i samtaler om hverdagslivet, for at finde frem til de små ting der kan skrues på i 

hverdagen, der giver bedre livskvalitet. 

 

9.3 Borgere har haft behov for et individuelt tilpasset forløb 
Her er 2 interessante linjer, kaldet 5. linje og 6. linje, hvor der ses på sundhedsadfærd, ensomhed og 

trivsel, og hvilke indsatser der er gjort.  

5. linje 

I denne linje havde mændene glæde af flere samtaler, samtidig med hjælp fra medarbejderen på 

forskellig vis. De havde individuelle forløb i relationen til en sorg. I alt 8 borgere, alle situationelt 

isolerede.  

Sorg  
Det er en overvejende del, der har haft mange samtaler og de har stor sorg og/eller savn efter 

ægtefælle. Der er flere i projektet som har sorg eller savn, men denne linje har haft særlige 

udfordringer.  

Der ses brug for ekstra omsorg og for nogle professionel hjælp, når der bliver tale om kompliceret 
sorg. En borger er igennem længere tid ikke kommet videre i sin sorg, og han kan ikke se sig ud af 
situationen. Hustruen var den bærende kraft i mange ting og de havde en stor ”vi-identitet”. I en rum 
tid går humøret op og ned. 
 

Notat: Det kører meget op og ned for ham, nogle gange helt i kulkælderen. Han føler sig ensom og træt af det 
hele. Han kan ikke finde meningen med at stå op om morgenen. Han føler ikke livet er værd at leve uden 
hende. Han har lyst til at følge efter hende. 
 
Notat: Ved besøg i dag fortæller han, at han holder hovedet ovenvande, og det går lidt bedre. Han kommer 
afsted til frivilligt arbejde og får cyklet”. 
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Han har prøvet både psykolog og andre tiltag for at afhjælpe sin situation, der er ikke rigtig 
noget der hjælper. Han har svært ved at vende sig mod børnene for hjælp, selvom de rækker ud. 
Det der hjælper er, at der er nogen der lytter. 
 

”Det løfter mig, når du kommer på besøg, eller der kommer nogle naboer, hvor vi sidder i garagen en times tid og 
får en dabs og en øl. Det giver mig nærvær og nogen at sidde og snakke med”.  

 
Det går i tråd med hvordan emotionel ensomhed afhjælpes. Den dybe tomhed, de føler, kan ikke tales 
væk, men lindres ved at være nærværende og at blive mødt med forståelse uden krav. Den ensomme 
kan have tendens til at trække sig væk fra de mennesker, der ikke forstår dette vilkår.   
 
En anden borger har haft stor sorg i lang tid, over tabet af børn, skilsmisse og funktionstab, og har 
svært ved at komme videre.  
 

Notat: Der var meget taletid, han havde brug for det, det nærmest væltede ud. Han talte meget om 
sorg, og det han har været udsat for. Han føler sig begrænset i sit liv, han er fysisk udfordret.   
 

Han føler sig anderledes end andre og finder trøst i det religiøse. Han føler sig aldrig udhvilet og 
det har været et hårdt liv, hvor han har muret sig inde i perioder.  

 
”Det har været godt, at få lov til at sætte ord på hverdagen og på følelser, det er jo lige før, man ikke ved, hvem 
man selv er, når man er alene det meste af tiden. Man mister ordforråd, når man ikke snakker med andre. Man 
holder ikke engang øje med klokken”.  

Han fortæller, han har lært at leve med ensomheden, det har han gjort i 30 år. Man må finde et leje, 
ellers kan man ikke være i det. Han føler at ensomheden opleves som en dyb tomhed, en følelse af ikke 
længere at være ”hel” og han bliver det heller aldrig. Han har fundet et leje, hvor han har lært at leve 
med det. Han ved dog godt, at det er tid til at komme ud blandt andre. 
 

”Humøret er bedre nu, hvorfor den er det, ved jeg ikke. Det har blandt andet haft en betydning, at du har lyttet og 
talt med mig, det helbreder mig, men også medicinændring. Jeg har også rykket mig et andet sted hen, men det er 
svært at forklare. Jeg tænker, det er det, jeg kalder hjertesamtaler, når man bare føler, der er nærhed og bare tid 
til at være, at man taler med hinanden og ikke til hinanden. Sparring i hverdagen, det er også en mangelvare”.  

Kompliceret sorg kan være en stor byrde, og det er oplevet undervejs, at borgerne ikke kan forstå, at 
de ikke kommer videre. Følelsen af stilstand i lang tid eller sommetider tilbagegang, er for dem 
forfærdelig.  
 
Savn 
Flere fortæller at sorgen er de egentlig kommet over, men savnet af ægtefællen hænger ved.  
 
”Jeg har ikke sorg, men savn. Og nu har jeg fundet én, jeg skal ud at rejse med, jeg besøger hende ofte. Jeg er glad for at have 
fundet én, jeg var ret ensom før. Samhørighed og den dybere opmærksomhed på et andet menneske betyder noget, for det er et 
savn, jeg har haft. Bare det der sidder én, når man skal spise og drikke morgenkaffe, bare lige at kunne røre ved én, når man går 
forbi” 
 
Andre, der har været i meget langt ægteskab, har slet ikke lyst til at finde en ny, eller der er 
udfordringer der spærrer for det. Det kan være man er udfordret på høreevne og har det svært i 
sociale relationer, derved kan samtalen blive svær at gennemføre.  
 

”… men på et tidspunkt bliver man træt af at sige - hvad sagde du? og så kan man sige neeejj, eller er det rigtigt? 
på det rette tidspunkt, hvor man tror, man skal sige det og nikke, men det er virkelig svært, det er så frygtelig 
isolerende”. 

 
Ensomheden mærkes forskelligt, men fælles for denne linje er, at det er den daglige tosomhed eller 
nære kontakt til et andet menneske eller familie, de mangler. En borger fortæller at hele familien kan 
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være samlet hjemme hos ham, men fordi der er summen af der er mange der taler i munden på 
hinanden, kan han ikke følge med i samtalerne. Der føler han sig isoleret fra familien, selvom de er lige 
der, i samme rum. I savnet ligger både tab af hustru og tab af funktioner, også de funktioner hustruen 
varetog, som f.eks. hun plejede at invitere gæster, dække bordet og lave maden, det får manden ikke 
gjort. 
 
Forandring  

De fleste er enker og forandring sker meget forskelligt. Nogle kommer igennem den naturlige 
sorgproces, mens andre udvikler komplicerede sorgforløb, og det kan være svært at afgøre, hvad der 
giver forandringen ud over at give tid og nærvær. I tråd med dette, siger konfliktmægler Ulla Fink, at 
nærvær i samtaler med andre ikke skal pakkes væk. Det er det vigtigste i en samtale, der finder man 
ud af noget SAMMEN. Man knytter bånd til dem, der giver nærværet. Nervesystemet beroliges bare 
ved at være der. (12) 
 

Ensomhed og trivsel  

Der er overvejende borgere fra den situationelle isolation. Deres følelse af ensomhed er både social og 

emotionel. De fleste i linje 5 har gode relationer og familie kontakter. I den sociale del finder de måder 

at opfylde behovet, ved selv at opsøge. Det er eks. frivillig arbejde, rejser, havearbejde, fritidsinteresser 

og arbejde deltid. Ang. trivsel scorer de i trivsel. De opfylder i forskellig grad hverdagens betingelser, 

det kan være svært for dem at overtage de dele af hverdagslivet, som tidligere var hustruens domæne. 

Det at være gift, er den del af den symbolske orden i hverdagen, og denne del er forsvundet. Borgere i 

kompliceret sorg, der taber funktionsniveau, har problemer på alle områder af hverdagslivet.  

 
Indsats 
Der er lyttet i samtaler, det var været meget vigtigt for mændene at blive hørt og lyttet til. Nærvær i 

samtalen og støtten i at være ved deres side i forløbet, var med til at give større livskvalitet. 

 

6. linje  

 

I denne linje havde mændene store udfordringer i livet og der blev holdt mange samtaler, samtidig 

med at medarbejderen brobyggede til civilsamfundet og andre instanser. 5 borgere i alt, 3 borgere er 

strukturelt og 2 er situationelt isolerede. De havde individuelle forløb, hvor det blev tilpasset deres 

behov.  

Medarbejderen som den forlængede arm 

En borger havde opgivet livet i denne linje. Han havde et alkoholmisbrug og var opgivende overfor alt. 

Han sagde tit ”livet rinder ud”. Han faldt flere gange og døde til sidst i eget hjem. En anden har store 

kognitive udfordringer, hvor han har mistet initiativet, og det isolerer ham. Efter mange besøg og 

gåture er han gået med til, at få en kontakt til det lokale aktivitetscenter.  

I denne linje var der 3 borgere med så store udfordringer, at de ikke kun har opgivet egenomsorg men 

også deres omgivelser som hus, have etc.  

 
Notat: Der er ingen varme på og det er beskidt. Det er meget mørkt i rummet og der er ingen lys, stofledninger 

hænger ned fra loftet. Han har dog kakkelovn inde i stuen og der har han varme. Han ser noget forhutlet ud, 

beskidt. Jeg undrer mig over, hvorfor jeg ikke kommer længere ind i huset.  

Notat: Efter giftermålet fik han en kæreste, det holdt ikke og så opgav han. Han har aldrig rigtig været til 

tandlægen og har kun få brune tænder i munden. Hans forældre gik heller ikke til tandlægen, så hvorfor skulle 

han? Han har meget langt hår og jeg spørger om han altid har haft det. Nej, men hans faste frisør stoppede og 

så kom han aldrig videre. 
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Dog er de meget glade for deres husdyr.  
 

Notat: Han interagerer med dyrene, som om de er hans bedste venner. Han bruger meget tid på at sidde uden 

for huset og observere dem. Især en bestemt solsort, som kan komme helt tæt på ham, og hans katte som han 

vil gøre alt for.  

Han fortæller om sine katte og siger: ”Tror du ikke, at de vil kigge noget, hvis jeg blev væk en dag?” Han svarer 

selv ”Det tror jeg nok, de ville” og han sidder og nikker og giner lidt. 

Det tog noget tid at komme ind på borgerne. Efter 4. samtale hos den ene, åbner han sig mere og 

der er skabt tillid. Han har brug for samtalen. At der kommer nogen og lytter til ham. At han 

føler sig set og hørt.  

Notat: Han har ikke fået redt hår, ser forhutlet ud. Han vil faktisk gerne have hjemmehjælp til at få noget gjort, 

han vil gerne selv, men han har ikke energi til det. Hans ønske er at få mere styr på huset, så han kan invitere 

andre folk indenfor. 

 

De har få eller ingen kontakter. Disse borgere er udfordret på både de fysiske, psykiske og 

sociale parametre. Dog er ønsket om forandring stort og medarbejderen har i den forbindelse 

været brobygger. 

 

Forandring  

Der er skabt stor forandring hos én og de andre er ”på vej”. Det kræver tid og tålmodighed at skabe 

den forbindelse til borgeren, men det er meget nemt, at få lov til at hjælpe, når tilliden er skabt. De er 

meget glade for, at se en fremtid med mere livskvalitet, end det de havde før.  

 

Ensomhed og trivsel  

Deres følelse af ensomhed er både social og emotionel. De fleste i linje 6 har få eller ingen familie 

kontakter og ikke mange andre relationer. I den sociale del finder de nogle måder at opfylde behovet, 

ved selv at opsøge. Det er eks. at gå på biblioteket og læse avisen, handle og ta på tur i naturen med sig 

selv. Ang. trivsel scorer én i mistrivsel, han har ingen relationer og går helt for sig selv. De har lavet 

deres egne regler for hverdagslivets betingelser. 

 
Indsats 
Der er brugt MI i samtaler, for at finde deres indre motivation til at komme i gang. Derefter har 

medarbejderen, i samarbejde med borgeren været den drivende kraft til forandring. Der er her hjulpet 

i samarbejde med andre instanser, om mange opgaver der er hverdagsopgaver for os andre, som 

kontakt til myndigheder og beslutninger omkring hjemmet og egenomsorg.  
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9.4 Opsamling af analyse  
De vigtige punkter i analysen er samlet herunder i et skema. Derefter samles der tråd i mellem linjerne 

i analysen, hvordan deres mestringstrategi og ensomhed udspiller sig i sundhedsadfærden, set ud fra 

resultaterne. 

 

 

 

Ensomhed og åbenhed for hjælp   

Linje 1 og 6 skiller sig ud, og samtidig ligner de hinanden i behovet for hjælp. Der er flest fra den 

strukturelle isolation, og de formår ikke at opfylde alle hverdagens betingelser. De har få kontakter og 

nogle har husdyr som deres nærmeste. Den passive mestringsstrategi og nedsatte egenomsorg gør, at 

de ikke handler på, hvad de har behov for, set i et sundhedsfagligt perspektiv. I linje 1 føler de sig ikke 

ensomme, som de gør i linje 6, eller kan vi stille spørgsmålet, gør de? Forskellen på linje 1 og 6 er, at 

linje 6 er modtagelig for hjælp og en snak om hvordan deres ensomhed føles. Også i linje 5 er der 

åbenhed og én (også strukturel isolation) forklarer, at han igennem mange år, har fundet et leje for 

ensomheden og nu faktisk ikke mærker den, dette for at kunne rumme det. Kan der være en 

ensomhed, der er blevet en vane, i linje 1? og måske også linje 2, sådan de ikke føler det? Der ses ud fra 

et sundhedsfagligt perspektiv risiko for, at de er ensomme, ud fra observationer og udsagn.  

Men hvordan er der skabt hul til forandring ved linje 6 og ikke linje 1? Er det en tilfældighed, at der er 

vakt indre motivation hos linje 6, eller er det fordi medarbejderen kom igen til flere samtaler og fik 

skabt relation og tillid? Hos linje 1 tales der om mænds autonomi og ronkedorfænomenet. Det er en 

tese om dette fænomen kan have indflydelse på, om de siger ja eller nej til samtale. Kan linje 1 blive 

parat til forandringer? I projektet her lykkes det ikke at hjælpe linje 1, vi ved ikke specifikt hvorfor 

denne gruppe ikke ønskede flere samtaler.  

9.1 Borgere har frasagt sig tilbud eller havde èn 
samtale uden efterfølgende aktiv indsats, 

selvom det ud fra et sundhedsfagligt perspektiv 
ville være relevant.

•Linje 1 - vil selv/mangler sygdomsforståelse

• (1 situationel - og 4 strukturel isolation)

•Linje 2 - klarer det selv, men kommer ikke i gang

• (6 situationel - og 3 strukturel isolation)

• Fælles træk

• 14 borgere i alt i gruppen

• ønsker ikke eller handler ikke på forandring i  deres liv

• de ligger vægt på autonomi 

•føler sig ikke ensomme
• føler de er i trivsel på trods af mange helbredsmæssige 

og sociale udfordringer

• passiv mestringsstrategi

• Forskelligheden

• linje 1 har få eller ingen tætte raltioner, nogle har 
husdyr som nærmeste relation

• linje 2 har god kontakt til familie og venner

• Indsats

• Linje 1 - Kontakt pr. brev eller telefon/1 samtale 

• Linje 2 - MI i samtaler og brobygning til samfund

9.2 Borgere har haft behov for mindre skub

•Linje 3 - tager teten, med skub

• (6 situationel - og 4 strukturel isolation)

•Linje 4 - parathed til hjælp

• ( 8 situationel - og 4 strukturel isolation)

• Fælles træk

• 24 borgere i alt i gruppen.

• motiveret for forandring i deres liv 

• de er handlingsorienterede og laver små 
hensigtsmæssige forandringer i deres hverdag

• ja tak til samtale og yderligere intervention hvis 
relevant

•få føler sig socialt ensomme
• føler sig i trivsel generelt

• aktiv mestringsstrategi

• god kontakt til familie og venner

• opfylder hverdagens betingelser

• Forskelligheden

• linje 3 har selv fundet løsninger ud fra samtalen

• linje 4 har haft behov for mere konkrete redskaber og 
opfølgning

• Indsats

• Linje 3 - MI i samtaler/skema og brobygning til 
samfund

• Linje 4 - MI i samtaler og hjælp til de små ting i 
hverdagen

9.3 Borgere har haft behov for et individuelt 
tilpasset forløb

•Linje 5 - aktiv lytning og parathed til hjælp

• (8 situationel - og 0 strukturel isolation)

•Linje 6 - all round hjælp og parathed til hjælp

• (2 situationel - og 3 strukturel isolation)

• Fælles træk

• 13 borgere i alt i gruppen

• motiveret for forandring i deres liv

• ja tak til samtaler og yderligere intervention og 
relevant for alle

•føler sig overvejene ensomme, både 
socialt og emotionelt. 

• kun en scorer ikke i trivsel

• denne gruppe har haft behov for mange samtaler og 
opfølgning over et længere forløb 

• profiteret af den relation der er udviklet i at det er den 
samme medarbejder de har kontakt til i forløbet 

• Forskelligheden

• linje 5 har en passiv/aktiv mestringsstrategi og god 
kontakt til familie og venner

• linje 6 har passiv mestringsstrategi og få eller ingen 
tætte kontakter, nogle har husdyr som nærmeste 
relation

• Indsats

• Linje 5 - MI i samtaler og nærvær

• Linje 6 - MI i samtaler og tage føring i almindelige 
opgaver og brobygning til samfundet
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Hvordan hjælper vi til forandring? 
I linje 2 ses en passiv mestringsstrategi, de har en tro på, at de selv kan forandre, men det sker ikke. De 

opfylder hverdagens betingelser, men negligerer deres sundhed. Deres viden og holdninger er ikke i 

overensstemmelse med deres handlinger, for nogle bliver det til fornægtelse. De er påvirket af deres 

følelser, ikke kun den rationelle viden om sundhed. Derimod skal den indre motivation påvirkes for at 

der kan ske en adfærdsændring. Det vil formodentlig kræve en del samtaler. I dette projekt er de 

blevet fulgt over en periode, hvor de selv ønskede at foretage ændringer. Det er ikke lykkedes at 
forandre, og borgeren har inden for projektrammen ikke kunnet følges yderligere. 

 

Aktiv mestring  

I linje 3 og 4 ses borgere med en aktiv mestringsstrategi, modtagelig for hjælp og hvor de fleste 

opfylder hverdagslivets betingelser. Få føler sig socialt ensomme og det skyldes at de er blevet enker 

eller skilt. Nogle enkelte af dem, lever ikke op til at mestre den symbolske orden, da det at være gift for 

dem er et udtryk for, at man er et ”ordentligt” menneske. Her ses et behov for forebyggende indsatser i 

større eller mindre grad, for at små ting ikke vokser sig større. I denne gruppe har de dog ikke behovet 

for ekstra hjælp til sorg. Der ses en naturlig sorgproces, hvor de med tiden lærer at leve med sorgen.  

Nærvær i samtaler  
I linje 5 er alle mændene fra situationel isolation, at de er blevet enker eller skilt. En del af dem har et 

naturligt sorgforløb og klarer hverdagens betingelser, de har dog glæde af flere samtaler. Den anden 

del af dem har kompliceret sorg. Lidelsen er ganske invaliderende i livet og gør at mændene ikke 

opretholder alle hverdagslivets betingelser. Den markante optagethed af og/eller længsel efter den 

døde varer i lang tid efter tabet og følelser som skyld, vrede, tristhed og selvmordstanker kan give så 

stor funktionsnedsættelse, at det kan være svært at fungere både i det sociale rum med andre, men 

også hjemme i det daglige. Her mener Ulla Fink, at mennesker kan blive ensom i sorgen, fordi den ikke 

må deles med nogen. Udadtil skal det jo være lykkeligt. Hun mener at nærvær i samtaler med andre 

ikke skal pakkes væk, hvilket mændene i denne linje også har givet udtryk for, er det der afhjælper 

sorgen. (12) 
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Hvilket forløb eller indsats har haft effekt? 

I det hollandske studie (9) peges på, at mange interventioner har haft begrænset effekt, da indsatserne 

hovedsagelig er rettet mod social deltagelse og inddragelse i lokalsamfundet, men at der vises positiv 

effekt på andre livsdomæner som boligforhold, økonomi eller andet. Der ses samme tråd i dette 

projekt, at indsatsen nødvendigvis ikke kun behøver, at handle om det sociale, men at det sociale kan 

være en del af det. Der er lavet en oversigt over effekten og hvilken hjælp der er givet i neden stående 

skema. 

 
9.1 Indsats (ikke ensomme?) 

 
Linje 1 - Kontakt pr. brev eller telefon/ 1 
samtale  
Til 1 borger kun motiverende forsøg ved at 
kontakte pr. brev eller telefon. Det kan 
blive svært at ”presse” mere på for at opnå 
kontakt, da vi er en offentlig enhed.  
4 borgere har fået en samtale og var slet 
ikke motiveret for hjælp. 
 

Linje 2 - MI i samtaler og brobygning til 
samfund  
Der har været pr. borger mellem 2-4 
samtaler, den indre motivation er ikke 
fundet. Opfordring til hjælp til diætist, 
rygestop og motion er ikke modtaget, for de 
ville selv klare problemet.  
 
Effekt: Der er ikke stor effekt for 
nuværende, da borgeren ikke har handlet 
på problemstillingen, men vi ved ikke om 
de samtaler, der er foretaget, har sået frø 
hos borgeren. Det har også givet kendskab 
til tilbuddet forebyggende hjemmebesøg. 

 

9.2 Indsats (få socialt ensomme) 
 

Linje 3 - MI i samtaler/skema og 
brobygning til samfund 
Der har været pr. borger mellem 2-7 
samtaler, indre motivation har båret dem 
frem med hjælp fra medarbejder. 
Opfordring til hjælp til motion, tandlæge, 
rusmiddelcenter, visitation, 
aktivitetscenter, sygehusbesøg, sociale 
relationer og brug af skema er blevet taget 
godt imod. 
 
Linje 4 - MI i samtaler og hjælp til de 
små ting 
Der har været pr. borger mellem 2-4 
samtaler hvor de har fået øjnene op for små 
ting i hverdagen der kan skrues på, for at få 
hverdagen til at fungere. Her har det mest 
handlet om samtalen og guidning i mere 
sundhedsmæssig retning. Der er opfordret 
til hjælp hos visitation og hjemmehjælp. 
 
Effekt: Her har det forebyggende arbejde 
båret frugt, med et lille skub. At der er 
handlet på opfordring og at der bliver taget 
imod sundhedsmæssige råd. Det har også 
givet kendskab til forebyggende 
hjemmebesøg. 

9.3 Indsats (socialt og/eller 
emotionelt ensomme) 

Linje 5 - MI i samtaler og nærvær 
Der har været pr. borger mellem 5-14 
samtaler. Nærvær og lytning i samtaler har 
hjulpet i sorgen. Opfordring til hjælp hos 
læge, sociale relationer, motion, diætist, 
økonomisk rådgiver, sorggruppe, visitation, 
aktivitetscenter, psykolog og hjemmehjælp. 
 
Linje 6 - MI i samtaler og tage føring i 
almindelige opgaver og brobygning til 
samfundet 
Der har været pr. borger mellem 7-12 
samtaler. Der har været brug for hjælp til 
både det sociale, det fysiske og mentale, 
medarbejderen er den forlængede arm. Der 
er søgt hjælp og samarbejde hos visitation, 
sociale relationer, hjemmehjælp, plejehjem, 
rusmiddelcenter, økonomisk rådgiver, 
borgerservice, ergoterapeut og andre 
private aktører.  
 
Effekt: Der har været god effekt, da 
borgerne har åbnet op og taget imod 
hjælpen. Der er blevet handlet på de 
sundhedsmæssige problemstillinger og det 
har givet større tilfredshed og glæde hos 
borgeren. Det har også givet kendskab til 
forebyggende hjemmebesøg.  

 

Her viser det sig, at det kan have en effekt med samtaler og nogle gange flere af dem, for at bygge 

relation og skabe tillid. Det åbner borgeren følelsesmæssigt op og den mentale del, kan blive helet med 

nærvær i samtalen. Derved fremkommer ønsker om forandring i deres liv, og med tiden kan der 

handles på det. De mest ensomme har haft størst behov for flere samtaler.  

 
Måleredskaber 
UCLA-3 til screening af ensomhed har givet et godt billede af, om borgerne er ensomme, og hvilken 

form for ensomhed der har været tale om hos den enkelte. Redskabet giver god mulighed for at 

komme i dialog omkring ensomhed, og hvordan det kan komme til udtryk. Testen viser, at 19 borgere 

er socialt ensomme, 13 er emotionelt ensomme (her drejer det sig hovedsageligt om tab af ægtefælle) 

og 1 er eksistentiel ensom.  

WHO-5 til screening af trivsel har her i projektet vist sig mindre brugbar, idet kun én enkelt borger 

scorer ikke i trivsel, hvilket ikke stemmer overens med de problematikker og observationer, der ellers 

viste sig under samtalerne.  



Afsluttende rapport projekt Ældre mænds trivsel – 2021 
 

 
// juni 2021   35 
 

9.5 Hvilke aktiviteter har været efterspurgt, men som vi endnu ikke har haft 

mulighed for at oprette? 
Vi var på vej til at oprette samtale forløb for mænd i små selvhjælpsgrupper via frivillig koncept – Kom 

videre mand eller via – Lær at tackle kursus. Dette for at komme de mange mænd, der havde sorg/savn 

i mistet nær relation i møde. Det blev dog bremset af Covid-19. Grundet dette og den store mangel på 

socialt samvær, opstod ideen om at lave egne grupper, inde i projektet, i samarbejde med Frivillig Vest. 

Dette med øje for, at få grupperne til at fungere som selvhjælpsgrupper efter projektets afslutning.  

9.6 Grupper  
En stor del af mændene i projektet blev spurgt, om de havde lyst til at deltage i grupper af 4-5 
personer, hvor vi mødes i det fri til kaffe og en snak om hvordan det går. Formålet var at skabe nye 
relationer, give inspiration til hinanden samt samvær. Dette også grundet Covid-19 nedlukning, som 
gjorde det sværere at danne nye relationer eller bare passe frivilligt arbejde, rejse og møde andre 
mennesker. Denne indsats for også at fremme det sociale, har været givende for mange af mændene.  

Grupperne blev delt op efter bopæl og alder. Bopæl grundet de har kortere transporttid til hinanden 
og alder fordi de bedre kan forstå hinandens hverdag og problemstillinger. 

Herunder vises de 5 mødegange og indholdet på møderne. Postkort er samtalekort, der er udviklet af 
Sundhedsfremme og forebyggelse på Sundhedscenter Vest. (Bilag 2) 

Mændene har alle været meget åbne og virket glade for at mødes. De har snakket åbent om både de 

store og små problemer i livet. Lige fra emner som vandladning og hukommelse til sorg og lægebesøg. 

Livshistorier både af de sjove og de sørgmodige delte de. Der er i grupperne en agenda omkring, at det 

er ”lovligt” at åbne op om svære ting, og at de ikke fortæller det videre. Samtidig har de meget 

forskellige mænd et fælles ærinde i gruppen, de er enten ensomme eller mangler sparringspartner, og 
nogle har været igennem en svær tid. Et emne var gennemgående hver gang, nemlig Covid-19. Der var 

på dette tidspunkt nedlukning og de første 15 min. gik med at diskutere, hvad der var sket siden sidst 

og hvem der skulle vaccineres. De har lyttet, inspireret og hjulpet hinanden med gode råd om 

hverdagsting. Nogle kom ikke meget ud før, men livede op og ville efter gruppemøderne gerne afsted, 

ud at møde andre og videre på f.eks. aktivitetscentret, når det åbner. Der er 3 ud af 4 grupper, der 

fortsætter som selvhjælpsgrupper hos Frivillig Vest.  

 

 

 

1. møde 

•Fortæller om 
grupper

•Præsentation 
af hinanden

•Snak om 
hvordan det er 
at bo alene

•Postkort

•Kaffe og kage 

2. møde

•Præsenterer 
frivilliggruppe 
konceptet

•Postkort

•Snak om 
interesser eller 
andre 
dagligdags ting.

•Kaffe og kage 

3. møde

•Snak om 
livshistorie

•Snak om andre 
emner der 
dukker op

•Postkort

•Kaffe og kage 

4. møde

•I dag er det jer 
der kommer 
med ideer til 
hvad vi skal 
lave sammen.

•Postkort

•Kaffe og kage

5. møde

•Overgang til 
frivilliggruppe

•Navn til 
gruppe?

•Runde

•Farvel og tak

•Kaffe og kage
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10. Samlet konklusion  
 

Mændenes oplevelse. 

Linje 2-6 har alle været glade for, at være inkluderet i projektet og har i forskellig grad fået hjælp til at 

lave små eller større forandringer, for at bedre deres livskvalitet. Linje 1 har ikke ønsket at deltage, 

udover en enkelt samtale, hvor linje 2 ikke helt har kunnet mobilisere den fornødne motivation til 

forandring.  

 

Opsporing. 

Antagelsen om, at denne gruppe aleneboende mænd over 65 år boede i de små byer og sogne, viste sig 

ikke at holde stik, i stedet bor de overvejende i de større byer.  

Det opsporende arbejde med besøg i lokal brugser, på biblioteket og genbrugsbutikker etc., viste sig at 

være tidskrævende og uden effekt, og måtte stoppes pga. covid-19. Opsporing via samarbejdspartnere 

gav kun ganske få henvendelser, på trods af deltagelse på mange møder i starten af projektet. Til 

gengæld har kontakten til samarbejdspartnere været nyttig ift. at brobygge mellem borger og 

civilsamfund. Det var tidskrævende at kontakte borgere, ud fra en liste genereret fra omsorgssystemet, 

da vi også kom i kontakt til borgere i trivsel, men det viste sig i projektet, at være den mest effektive 

metode til opsporing.  

 

Hvordan kan vi hjælpe mændene? 

Strukturel isolation og en passiv mestringsstrategi viser sig i projektet at kendetegne de mænd, der 

har mest brug for forebyggende indsats, samtidig har de en autonomi, der gør, at det for nogle er svært 

at sige ja tak til hjælp. De handler ikke på eget initiativ hensigtsmæssigt på egne behov (set fra et 

sundhedsfagligt perspektiv), men har mere tendens til at distancere sig fra sygdom og ”lade stå til”. 

Gruppe 6 scorer sig selv som ensomme, mens gruppe 1 og 2 ikke gør, selvom de set udefra vurderes at 

være ensomme, hvilket igen tolkes som en distancering fra egen tilstand. I projektet ses, at for at 

lykkes med at hjælpe denne gruppe, er der behov for tid til relationsdannelse og hjælp til borgeren på 

mange områder.  

Strukturel og situationel isolation med en aktiv mestringsstrategi viser sig i projektet at kendetegne de 

mænd, der er motiverede for mindre eller større forandringer, og som er aktive medspillere i 

forbindelse med de nødvendige ændringer. De kan godt være opmærksomme på egne behov, men har 

lige behov for ”et mindre skub” i den rigtige retning. I denne gruppe er der færrest ensomme, men dog 

nogle få socialt ensomme. I projektet ses, at et kortere forløb giver forandringer til det bedre.  

Situationel isolation og passiv mestringsstrategi viser sig i projektet at kendetegne mange mænd i 

sorg, for nogle kompliceret sorg, som er ganske invaliderende og gør dem både socialt og emotionelt 

ensomme. Det kan være svært at fungere i det daglige. At skabe en tillidsfuld og nærværende 

forbindelse til borgeren, ses i projektet at afhjælpe sorgen. Gruppen her scorer sig som ensomme, de 

forsøger at handle for at komme ud af ensomheden, men det lykkes ikke for dem alle. Der er behov for 

et forløb af kortere eller længere varighed afhængig af, om der er tale om kompliceret sorg.  

Ligheder med det hollandske studie, der er brugt som ramme for at gruppere mændene: 

 gruppen af overlevere genfindes i projektet. Deres udfordringer er komplekse, og der er behov 

for en langvarig, individuel tilpasset og forskelligartet støtte. 

 Opdelingen i situationel og strukturel isolation har givet en ramme i forhold til at identificere 

borgernes behov. 
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 Aktiv og passiv mestringsstrategi er en vigtig faktor, her skiller tre typologier med passiv 

mestringsstrategi sig ud, som før nævnt overleverne, og derudover de tryghedssøgende og de 

sorgfulde. Her finder vi alle de borgere, der har haft behov for længerevarende individuelt 

tilpasset forløb.  

I dette projekt har målgruppen været anderledes end i det hollandske studie, og derfor er 

motivationsfaktorerne for de enkelte typologier ikke trådt så tydeligt frem, ligesom de øvrige syv 

typologier har budt på borgere med såvel aktiv som passiv mestringsstrategi. 

 

Indsats og aktiviteter  

Der ses effekt på at rette hjælp mod social deltagelse, når mændene magter det. Mændene har haft 

glæde af, at være i gruppe sammen, de har været åbne om store og små problemer i livet, samtidig med 

de kunne spejle sig i hinanden. Det har givet dem mod på at komme ud blandt andre igen, og også mod 

på at deltage i andre aktiviteter efterfølgende.  

Tesen om, at der i Ringkøbing-Skjern kommune allerede findes mange aktiviteter til målgruppen, og at 

de i mange tilfælde ville kunne matche mændenes behov, har pga. pandemien været umulig at afprøve. 

Det har ikke været relevant, at forsøge at få nye aktiviteter op at stå i samarbejde med civilsamfundet, 

da vi for det første ikke kunne afprøve allerede eksisterende aktiviteter, og for det andet var det svært 

at etablere samarbejde om nye aktiviteter med de restriktioner omkring møder og forsamling, der har 

været undervejs. Der har undervejs ikke været efterspurgt eller opdaget behov for gruppeaktiviteter, 

som ikke eksisterer for nuværende, men der er identificeret et behov for et individuelt tilpasset tilbud 

til især linje 5 og 6.   

  

11. Perspektivering 
 

Opsporing – Sundhedsstyrelsen gør på sin hjemmeside opmærksom på, at der kan være en udfordring 

at opspore mennesker, som er i risiko for ensomhed. (14) Servicelovens § 79 om forebyggende 

hjemmebesøg giver mulighed for at opspore bestemte aldersgrupper systematisk, for at tilbyde et 

forebyggende hjemmebesøg – kommunerne i Danmark forvalter denne ordning på forskellig vis.  

Kigger vi på de omkringliggende kommuner, arbejder især Viborg kommune aktivt med at mindske 

ensomhed blandt ældre. Der er tilbud i kommunerne der spænder fra virtuelle fællesskaber til besøg 

og brobygning til ønskede og meningsfulde aktiviteter for den enkelte. Har vi de aktiviteter i RKSK, der 

skal til? Vi havde med projektet håbet at kunne besvare spørgsmålet, men denne del af projektet har 

ikke kunnet afprøves fuldt.  

Hvad med kvinderne? Har flere gange været et spørgsmål undervejs i projektet – de kan være 

ensomme, og ja, selvfølgelig er der også ensomme kvinder, hvor livet er svært, de har bare ikke været i 

målgruppen for projektet. Kvinderne er for nuværende omfattet af de almindelige forbyggende 

hjemmebesøg, hvor de selv skal henvende sig. I 2021 og 2022 bliver der taget kontakt til både 

aleneboende kvinder og mænd i bestemte årgange, netop for at opspore ensomhed og mistrivsel. 

Er enlige ældre mænd generelt sårbare? Der kan ikke svares ja eller nej til dette spørgsmål. Ja, 

forskning viser, at enlige, ældre mænd med lav uddannelse og lav indkomst er mere syge og dør 

tidligere. På den anden side, viser projektet, at der er også en stor gruppe enlige ældre mænd, der 
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lever et godt liv. Det er sårbart er i de situationer, hvor der sker forandringer f.eks. når de mister deres 

hustru, når de ikke længere kan komme omkring som tidligere, når venner og familie falder bort. 

Sådanne forandringer i livet – der gør, at livet ikke kan fortsætte som hidtil betyder, at man skal finde 

sig til rette på en ny måde og i en ny rolle. Det er i denne fase mændene er mest sårbare, og også derfor 

er der behov for forskelligartede tilbud, med mulighed for individuelt tilbud tilpasset den enkelte. (15) 

Skal vi tale mere om ensomhed? Ensomhed og mistrivsel er fortsat tabubelagte emner, der er 

forbundet med skyld og skam for den enkelte. Derfor kan det være svært at tale om, ligesom det kan 

være forbundet med skam for den enkelte at ”indrømme” at man er ensom, og det kan være svært at 

række ud efter hjælp for at bryde ensomheden.  

Kan man påvirke andres mestringsstrategi i en mere aktiv retning? Hvad skal der til? Mændenes 

mestringsstrategi viser sig i dette projekt at være en faktor af stor betydning for forandring. Hensigten 

med mestring er bl.a. at tolerere og tilpasse sig negative begivenheder og realiteter, opretholde et 

positivt selvbillede og bevare en følelsesmæssig balance. Man kan anvende en passiv 

mestringsstrategi, hvor man forsøger at dæmpe ubehag, ved at undgå at handle. Eller man kan 

anvende en aktiv mestringsstrategi, hvor man handler i situationen, f.eks. søger information, viden, 

taler med andre etc., hvorved man får kontrol over den forandrede situation. Mennesker reagerer 

følelsesmæssigt forbavsende ens på belastninger, alligevel gør vores erfaringer gennem livet, at vi 

mestrer livets udfordringer forskelligt. (16) 

Giver det mening at tilbyde de ensomme mænd besøg og eventuelt hjælp set fra et samfundsmæssigt 

synspunkt? Forskning viser, at langvarig ensomhed koster samfundet omkring 8 mia. om året, ligesom 

sygdom øger risikoen for ensomhed. Ældre, som oplever sig ensomme, har dårligere helbred, og de har 

sværere ved at overvinde sygdom end ældre, der ikke føler sig ensomme. Det er altså godt både for 

den enkelte og for samfundet at forebygge ensomhed og sygdom, hvor det er muligt. (17) Danmarks 

statistik forventer at aldersgruppen af 80+ årige, stiger fra 5 % af befolkningen i 2021 til 10 % i 2050. 

(18) Samtidig er der en stigning i antallet af aleneboende mænd, det er en tendens man har set helt 

tilbage fra 1990. (15) 

Mange organisationer bl.a. Røde Kors, Ældre-sagen, Ensomme gamles værn bakker juni 2021 op 

omkring et inspirationsoplæg om en national politisk strategi mod ensomhed ”Sammen mod 

ensomhed”. Erfaringer fra udlandet viser, at ensomhed med fordel kan ses i et bredere perspektiv. Vi 

kan alle rammes af ensomhed, ligesom ensomhed i høj grad også kan opleves, når man er sammen med 

andre. Oplægget rummer anbefalinger omkring en national strategi for at nedbringe ensomheden i 

Danmark. Der er fokus både på konsekvenserne for den enkelte, og på at det er en samfunds-og 

folkesundhedsudfordring. (19) 
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Bilag 1 Interviewguide. 

Interviewguide  

Projekt ældre mænds trivsel og ensomhed 

1. Der skal være fokus på selve mennesket og behovet for, hvad skal der til, for at få bedre 

livskvalitet. Dermed er fokus på parametre som fysisk og psykisk sygdom kun oplysninger, der kan 

bruges som hensyn i aktiviteter.  

2. Husk uformelhed. Det skaber mere åbenhed. Det skal skabe en bæredygtig relation. 

3. Ord som lytte og vise omsorg og forståelse er i højsædet. 

4. Husk at se på:  

 Motivation  

 Kompetencer 

 Interesser 

 Ressourcer 

 Brug deres egen viden og giv dem ansvar, det styrker motivationen for at fortsætte med det 

de går i gang med = fastholdelse i aktiviteten. Gør dem til eksperten.  

5. Fokus er brobygning og netværk. 

6. Inspiration fra samtalehjulet, da det er koordination med borgeren i centrum. 
 

 

Emne  

-og hvad vil vi 
gerne vide  

Forslag til spørgsmål og 
eventuelle hjælpespørgsmål.  

relation til 
observationer  

Andet  

Goddag  

 

Underskrive 
samtykkeerklæring 

 

Hvordan hørte du 
om tilbuddet? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsstil og trivsel Hvordan har du det? 

Hvordan er dit humør generelt? 

Hvordan med kost, rygning og 
alkohol? 

Kunne du tænke dig at spise 
sammen med andre? Hvordan 
skulle det være? Hvor tit? Vil du 

 Livskvalitetsskala 

bruges her? (Udgået – da 
den ikke gav valideret 
data).  
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køre efter det? 

Dyrker du motion? 

Er du relativt tilfreds med livet? 

Krop og energi Hvordan er dit energiniveau i 
hverdagen? 

Hvordan sover du om natten? 

Handler du på tanker du har 
omkring ting du har lyst til? 

(Syn og hørelse kan der evt. tales 
om) 

  

Socialt liv og 
arbejdsliv 

Kan du lide at være social med 
andre? 

Hvilke sociale aktiviteter gør dig 
glad? 

Arbejde? 

Føler du dig til tider ensom? 

Savner du en partner? 

 Ensomheds scala skal 
bruges her. 

 

 

 

d. 7/1 rettelse pga. flere har 
talt om de har savn til en 
partner 

Aktiviteter i 
hverdagen og 
kompetencer 

 

Hvordan går det med daglige 
rutiner? 

Rengøring? 

Hvad interesserer du dig for? 

Hvordan kommer du omkring? 

Bruger du hjælpemidler? 

Hvilke kompetencer har du ud 
over det vi har talt om? 

  

Støtte / kontakt  Har du kontakt til: 

 Familie – andre 
pårørende 

 Venner 

 Sundhedspersonale 

Får du støtte fra det offentlige? 

(evt. Snak om økonomi hvis det 
er det der fylder) 
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Ønsker og 
forventninger  

Hvilke ønsker og drømme har du 
om fremtiden? 

Har du motivation til at udføre 
det? 

Hvad vil du gerne have hjælp til 
at komme i gang med? 

  

Aftale ny kontakttid? 

 

Eller et ring... 

 

Mange tak fordi du 
vil være med. 

 

Farvel og tak. 

  Samtykkeerklæring 
skrives under  

 

Reference: Samtalehjulet – En rapport samt materiale udarbejdet af Sundhed og Omsorg, Esbjerg 

kommune. ISBN: 978-87-996385-0-5. 

Samt egen oplevelse af kursusdag.  
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Bilag 2 samtalekort - 2 eksempler af i alt 16 kort. 

  

  


