
ÆLDRE BRYDER
ENSOMHEDEN  

SENIORNET



KORT FORTALT OM SENIORNET

BAGGRUND
Andelen af Danmarks befolkning, 
som er over 65 år er voksende og 
undersøgelser viser, at 25 procent 
af de ældre er socialt og følelses-
mæssigt ensomme eller isolerede. 

Der er i Danmark en tendens til at 
overse gruppen af ensomme ældre, 
som bor i eget hjem – specielt hvis 
de ældre modtager ingen eller kun 
meget begrænset hjælp fra hjem-
meplejen. 

Der er desuden en mangel på 
indsatser, som søger at modvirke 
ensomheden hos denne befolk-
ningsgruppe. Oftest fokuserer det 
offentlige først på den ensomme 
ældre, når dette kræves af hel-
bredsmæssige årsager. 

Indtil da forudsættes det, at den 
ældre klarer sig selv eller støttes af 
familie, naboer og venner. 

I den samfundsstruktur vi har nu, 
har mange ældre imidlertid ofte 
hverken familie, der bor i nærheden 
eller venner som har tid og over-
skud til at hjælpe. 

22 procent af de ældre angiver, at 
de har kontakt med familiemed-
lemmer to gange eller mindre pr. 
måned. Dette vil være gældende for 
ca. 220.000 ældre over hele landet.

FORMÅL
SeniorNETs overordnede formål er 
at opbygge, udbygge og vedligehol-
de enlige ældres sociale kontakter 
og netværk, således at livskvaliteten 
øges hos den enkelte ældre og der-
med gør det muligt at hjælpe andre 
i samme situation. 

SeniorNETs formål på kort sigt er, 
• at den ældre får brudt den 

umiddelbare isolation
• at den ældres lyst og motivation 

for at omgive sig med andre 
styrkes

og på længere sigt:

• bredere sociale kontakter til og 
et større netværk med andre 
ældre i samme situation

• en oplevelse af forøget livskva-
litet, trivsel og tryghed i daglig-
dagen.

• forøgede personlige ressour-
cer hos projektdeltagerne til 
håndtering af dagligdagens 
problemer

• en højere grad af inklusion af 
ensomme ældre i lokalområdets 
ældreaktiviteter

• projektdeltagerne har overskud 
til at hjælpe andre ensomme 
ældre

• forankring i kommunerne af 
SeniorNET eller lignende former 
for støtte til ensomme ældre



AKTIVITETER  (pr. aktivitetsår)
• 10 netværksarrangementer

Netværksarrangementerne har til 
formål at forankre og udbygge net-
værksdannelsen ved at sætte fokus 
på relationsdannelse og individuel 
støtte.

Dette skal ske ved en opkvalifice-
ring og udvikling af frivilligrollen via 
aktiviteter som f.eks. udflugter i 
lokalområdet, foredrag, fællesspis-
ning, IT-undervisning samt målrettet 
førstehjælp til ældre. 

Herved dannes og etableres relati-
oner imellem deltagerne, som kan 
føre til fortsættelse i privat regi eller 
deltagelse i lokale aktiviteter efter 
projektperiodens ophør.

Arrangementernes primære fokus 
er at skabe motivation og kom-
petence i hele netværksgruppen 
til at indgå i egne aktiviteter efter 
projektperiodens ophør, bl.a. ved 
at skabe en fælles referenceramme 
gennem de fælles oplevelser. 

• Individuelle sammenkomster

Erfaringerne fra pilotprojektet pe-
gede på et behov for en ”omvendt 
besøgstjeneste”, hvor ældre, der 
har lyst til at opbygge og udbyg-
ge netværket, får mulighed for at 
besøge andre ældre, evt. med hjælp 
fra frivillige til at ledsage dem frem 
og tilbage. 

De samlede erfaringer viser at disse 
sammenkomster vil øge deltager-
nes livskvalitet og hjælpe de ældre 
til bedre at håndtere dagligdagens 
udfordringer og give dem personligt 
overskud til at ville gøre noget for 
andre. 

Projektets opgave er således også 
at danne grundlaget for og at til- 
skynde til denne type af aktivite-
ter, men omfanget vil naturligvis 
afhænge af de ældres interesse og 
initiativ.

ØKONOMI
For at etablere et SeniorNET forløb 
skal der påregnes 50.000 kr. som 
ubeskåret går til de aktiviteter der 
er indeholdt i SeniorNET.



TIDSPLAN (første projektår) 

Måned 1-2:
• Der kan dannes 10 lokale 

grupper SeniorNET bestående 
af 20 enlige ældre samt frivillige 
i hver gruppe

Måned 2-4:
• De frivillige planlægger og gen-

nemfører en række netværks-
skabende aktiviteter, der kan 
være tale om oplæg, foredrag, 
sangeftermiddage, fælles mad-
lavning, film m.v.

• De frivillige understøtter målret-
tet dannelsen af mindre ”private 
netværk” imellem de ældre.

Måned 4-7:
• De frivillige planlægger og gen-

nemfører en række netværks-
skabende aktiviteter. Der kan 
være tale om oplæg, foredrag, 
sangeftermiddage, fælles mad-
lavning, film m.v.

• De frivillige understøtter målret-
tet dannelsen af mindre ”private 
netværk” imellem de ældre.

Måned 7-12:
• De frivillige planlægger og gen-

nemfører en række netværks-
skabende aktiviteter, der kan 
være tale om oplæg, foredrag, 
sangeftermiddage, fælles mad-
lavning, film m.v.

• De frivillige understøtter målret-
tet dannelsen af mindre ”private 
netværk” imellem de ældre.


