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”Aarhus skal være en 
god by for alle” 
At Aarhus er en by og kommune med fællesskab og medborgerskab udgør en 
vigtig grundsten i vores fælles fortælling. Vi ved, at følelsen af ensomhed har stor 
betydning for, hvordan vi har det. 

Alt for mange i Aarhus føler sig ensomme. De menneskelige og samfundsøko-
nomiske konsekvenser er store, og det er på tide at se i øjnene, at ensomhed er 
blevet en samfunds- og folkesundhedsudfordring. Det skal vi gøre noget ved, for 
Aarhus skal være en god by for alle. 

Hvad vi lærte i 2020:  
Medborgerskab i aarhusianernes DNA 
For Aarhus, Danmark og resten af verden har de konsekvenser, corona- 
krisens indtog har haft for vores liv og hverdag, været en stor øjenåbner. 
Mange har for første gang mærket, hvordan isolationen fra familie, 
 venner, kolleger, klasse- og studiekammerater har påvirket trivslen, og 
for dem, der i forvejen oplevede at være uønsket alene, blev det en sær-
lig svær tid. 

Men corona-krisen har også vist et stort samfundssind og medborger-
skab blandt aarhusianere, der har stået i kø for at hjælpe til, og blandt 
de mange foreninger, fællesskaber og organisationer, der har fundet 
på nye måder at række ud til deres brugere og medlemmer på. Det har 
vist, at medborgerskabet ligger i aarhusianernes DNA og bekræftet, at 
fællesskaber og medborgerskab netop udgør en grundsten i vores fælles 
fortælling om Aarhus som en god by for alle.

I Aarhus har vi mange gode og vigtige initiativer, som – på forskellig vis – hjæl-
per borgere i alle aldre, der oplever at være uønsket alene. Men de bekæmpende 
indsatser kan ikke stå alene, og der er et behov for at sætte yderligere ind, der 
hvor vi kan forebygge, at borgere ender i ensomhed. 

Med en fælles strategi for forebyggelse af ensomhed bygger vi ovenpå ved at 
sætte et fælles fokus på initiativer, der kan sætte ind mod ensomhed på et struk-
turelt niveau og forebygge, at aarhusianere i alle aldersgrupper oplever at være 
uønsket alene.
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Tak til alle jer, der har bidraget til strategiens tilbliven ved at dele jeres viden og 
erfaringer både før, under og efter corona. 

Med strategien som trædesten kan vi nu sætte det lange lys på og være sammen 
om, hvordan vi bekæmper ensomheden, der hvor den opstår, men i høj grad 
også hvordan vi målrettet kan sætte ind med forebyggende initiativer, så vi und-
går, at Aarhusianere ender i ensomhed.

Nis est 
elestrumet

Nis est 
elestrumet

Nis est 
elestrumet

Nis est 
elestrumet

Nis est 
elestrumet

Nis est 
elestrumet
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Visionen: 
Vi skal forebygge  
ensomhed i alle aldre
Ensomhed er ikke et individuelt problem – det er et samfundsproblem. Antallet 
af unge, voksne og ældre, der rammes at vedvarende ensomhed har de seneste 
år været stigende, og den udvikling skal vendes i Aarhus.

Visionen med en fælles strategi mod ensomhed i Aarhus er, at alle i Aarhus skal 
have mulighed for at bidrage med det, de er gode til og brænder for, og have mu-
lighed for at være en del af et fællesskab. 

Der er brug for, at vi sætter ind med forebyggende indsatser, så vi kan bremse 
udviklingen og undgå, at Aarhusianere ender i ensomhed.

Forebyggelse af ensomhed forudsætter – ligesom bekæmpelse af ensomhed – 
samarbejde på tværs af civilsamfund, kommuner, regioner, uddannelsesinstituti-
oner, faglige organisationer, almene boligorganisationer, erhvervsliv m.fl. 

Strategien skal derfor gå på tværs af sektorer og fagområder og understøtte, at 
relationer og fællesskaber tænkes ind som en naturlig del af den måde, hvorpå vi 
i Aarhus*: 

• Tilrettelægger vores skole- og uddannelsesforløb

• Gør sociale fællesskaber tilgængelige for alle 

• Forebygger og støtter mennesker i livets overgange 

• Behandler og støtter mennesker i kontakt med det specialiserede social-
område, sundhedsvæsenet eller plejesektoren 

• Fremmer den sociale trivsel på vores arbejdspladser – og samtidig har blik for 
trivslen blandt mennesker, der er udenfor arbejdsmarkedet

• Udvikler vores byrum, natur, lokalmiljøer og infrastruktur

• Italesætter et fælles ansvar for, at vi tager os af dem, der har brug for det 
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”Det er en holdsport 
at forebygge og  
bekæmpe ensomhed”

Astrid Kragh, Social- og ældreminister

Tid til et nyt syn på ensomhed:
”Der har i mange år været tendens til at betragte ensomhed som et 
personligt eller socialt problem, der hang tæt sammen med det at 
være isoleret eller fysisk alene. Et problem, der skulle afhjælpes, 
primært gennem civilsamfundets indsatser og fællesskaber. […] 
Erfaringer fra udlandet  viser, at ensomhed med fordel kan ses i et 
bredere perspektiv – både når det gælder udfordringer og løsnin
ger [...] Skal vi for alvor vende udviklingen, er der brug for at tænke 
på tværs af både  sektorer, fagområder og ressortområder – også i 
forhold til arenaer, vi ikke normalt ser som centrale for ensomhed.”

Røde Kors, Ældresagen m.fl. (2021):  
Sammen mod ensomhed – Inspirations oplæg om  

en national politisk strategi mod ensomhed
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Hvem oplever  
ensomhed?
Alle kan blive ramt af ensomhed - også svær ensomhed - uanset alder og sam-
fundsgruppe. Ensomhed rammer børn, unge, voksne og ældre, og vejene dertil 
er mange. Ensomhed kan hænge sammen med fravær af kontakt med andre 
men kan i høj grad også opleves, når man er sammen med andre. Aarhus’ sene-
ste temperaturmåling for Aarhusmålene i 2020 viste os, at 32% af aarhusianerne 
ofte eller en gang imellem oplever at være uønsket alene.

Når vi skal arbejde med en fælles strategi for forebyggelse af ensomhed, er det 
derfor vigtigt, at vi ser på tværs af målgrupper.
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Hvad ved vi om  
ensomhed?
Ensomhed er en ubehagelig følelse af, at de sociale relationer, vi har i vores liv, 
ikke er så mange eller så dybe, som vi kunne ønske os. En kortvarig følelse af 
ensomhed er en naturlig del af livet, som vi kommer igennem. Den svære eller 
alvorlige ensomhed, der bider sig fast over længere tid, kan være svær at ryste 
af sig igen. Derfor skal vi forebygge og afhjælpe, at aarhusianere i alle aldre ram-
mes af svær ensomhed.

Ensomhed skal forstås som en subjektiv, ubehagelig følelse, der kan opstå, når 
ens sociale relationer ikke opfylder de behov, man har for social kontakt. Ensom-
hed kan både være relateret til antallet og kvaliteten af ens sociale relationer. […] 

”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.” 

Kilde: Lasgaard et al. 2020. 

20.000
børn i alderen 11-15 år føler sig 
ofte eller meget ofte alene

SIF, Skolebørnsundersøgelsen, 2018
380.000
voksne danskere føler 
sig svært ensomme

Lasgaard, M. m.fl.  
– Ensomhed i Danmark, 2020  

Blandt ældre  
(65+) oplever

55.000
svær ensomhed
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Individuelle konsekvenser
• Ensomhed øger risikoen for depression, søvnproblemer og inaktivitet.

• Ensomhed øger risikoen for helbredsproblemer, mens sygdom omvendt  
kan øge risikoen for ensomhed.

• Ensomhed øger risikoen for hjertekarsygdom og tidlig død.

• Ensomhed berøver 50+ årige flere gode leveår end alvorlig fysisk sygdom.

• En mand, der oplever alvorlig ensomhed, lever i gennemsnit ni år kortere end 
andre mænd.

• En kvinde, der oplever alvorlig ensomhed, lever i gennemsnit seks år kortere 
end andre kvinder

Samfundsmæssige konsekvenser
• Ensomhed koster samfundet 8 mia. kr. årligt

• Ekstra omkostninger på 2,2 mia. kr. til behandling og pleje blandt perso-
ner, der er ensomme, i forhold til personer, der ikke er ensomme.

• Flere end 1000 danskere kontakter dagligt egen læge grundet ensomhed

• Hvert år er der 19.000 ekstra somatiske indlæggelser og 3.800 ekstra 
psykiatriske indlæggelser blandt personer, der er ensomme, i forhold til 
personer, der ikke er ensomme. 

• Hvert år 10.000 ekstra somatiske skadestuebesøg og 8.300 ekstra psy-
kiatriske skadestuebesøg blandt personer, der er ensomme, i forhold til 
personer, der ikke er ensomme. 

• 470.000 ekstra dage med langvarigt sygefravær blandt personer, der er 
ensomme, i forhold til personer, der ikke er ensomme. 

• 1.100 ekstra nytilkendte førtidspensioner blandt personer, der er 
ensomme, i forhold til personer, der ikke er ensomme. 

Sygdomsbyrden i Danmark, Sundhedsstyrelsen 2016
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Hvordan kan vi  
forebygge ensomhed?
Mange faktorer spiller ind, når vi ser på, hvordan ensomhed opstår. For at 
gøre op med ensomhed, skal vi kigge på nogle af de livsarenaer og samfunds-
strukturer, der har betydning for antallet af borgere, der oplever ensomhed. 

Med afsæt i eksisterende viden om ensomhed samt en bred dialog- og ind-
dragelsesproces, er der identificeret fire forebyggende temaer, der er centrale, 
hvis vi skal forebygge ensomhed i Aarhus. 

De udvalgte forebyggende temaer kobler sig til eksisterende politikker og strate-
gier i Aarhus, og de går på tværs af målgrupper. Tilsammen sætter de en retning 
for, hvor vi – som by – skal tænke i nye løsninger sammen. 

Fire forebyggende temaer
• Byrum og samlingssteder 

• Støtte i livets vigtige overgange

• Naboskab og medborgerskab

• Fællesskaber for alle

Byrum og  
samlingssteder 

Støtte i livets  
vigtige overgange

Naboskab og  
medborgerskab

Fællesskaber  
for alle
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Byrum og samlingssteder 
Måden hvorpå vi udvikler, indretter og bruger vores byrum,  
grønne arealer og fælles bygninger kan bidrage til at fremme  
møder mellem mennesker og at fællesskaber opstår.

Livsovergange
Risikoen for at blive ramt af ensomhed er større, når der sker store 
forandringer i vores liv, for eksempel i forbindelse med større skift 
og livsovergange. At få den rette støtte eller blive inviteret ind i 
 meningsfulde fællesskaber kan være det, der afgør, om en følelse  
af ensomhed bliver kortvarig og forbigående eller om følelsen  
bider sig fast og blive langvarig.

Naboskab og medborgerskab  
Aarhus skal være en god by for alle, og vi skal hjælpe dem, der har 
brug for det. Som familie, ven eller nabo kan man gøre en stor for-
skel på individniveau for mennesker, der af forskellige grunde har 
brug for støtte til at kunne (for)blive en del af et fællesskab.  

Fællesskaber for alle
Nogle mennesker er i øget risiko for ensomhed, fx unge, mennesker 
med fysisk eller psykisk handicap, borgere der ikke har dansk op-
rindelse, mennesker udenfor arbejdsmarkedet og de ældste ældre. 
Det er vigtigt at have blik for, når vi vil forebygge ensomhed og 
 muliggøre fællesskaber for alle.

Byrum der  
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Politikker og strategier 
– sådan kobler de sig til strategien for 
forebyggelse af ensomhed

AARHUSKOMPASSET
• Mange af de største velfærdsudfordringer skal løses i nye samarbejder mellem 

 kommune, borgere, foreninger, organisationer og private virksomheder.

• Udfordringer som f.eks. klima og miljø, ensomhed, livsstilssygdomme og hjemløshed 
kræver både innovation og medborgerskab.

• Det kræver også, at mange forskellige kompetencer, perspektiver og ressourcer  
får plads og tager fælles ansvar.

SUNDHEDS
POLITIKKEN
Sundhedspolitikkens vision er, at alle 
skal have lige muligheder for:  

• at have det godt mentalt, socialt og 
fysisk

• at deltage i meningsfulde fællesskaber

Politikken har fokus på at skabe mere 
lighed i sundhed og på at styrke trivslen 
og livsglæden gennem fællesskabs-
orienterede initiativer og tidlig opspo-
ring af social mistrivsel. 

POLITIK FOR  
BORGERSERVICE  
OG BIBLIOTEKER
• Den aktive medborger: I den aktive 

medborger vil vi understøtte sunde 
fællesskaber, læring, trivsel og demo-
kratisk medborgerskab.

• Alle borgere skal have fri og lige 
 adgang til fællesskaber, services, bø-
ger, viden, oplysning og kultur.

SPORT OG  
FRITIDSPOLITIK
• Sports- og fritidsområdet skal arbejde 

for sunde fællesskaber for alle: Vi skal 
være i bevægelse og balance.

• Området skal fortsat fungere som 
en social løftestang, der styrker den 
mentale sundhed, forebygger en-
somhed og bidrager til udviklingen af 
medborgerskab, demokrati og sunde 
fællesskaber.

MEDBORGER 
SKABSPOLITIKKEN
• Prik til hinanden.

• Der er brug for, at alle Aarhusborgere 
prikker til hinanden og rækker hånden 
ud – også til dem som sjældent eller 
aldrig involverer sig.

• Vi deltager med de ressourcer, vi har.

UDDRAG

UDDRAG UDDRAG

UDDRAG UDDRAG
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... fortsat Politikker og strategier ...

BØRNE OG  
UNGEPOLITIKKEN
• I Aarhus Kommune arbejder vi for, at 

alle børn og unge udvikler sig til…

• A) Børn og unge, der oplever medbor-
gerskab og bruger det.

• B) Børn og unge, der deltager i og 
inkluderer hinanden i fællesskaber.

NY POLITIK  
FOR ARKITEKTUR  
OG BYKVALITET
• Aarhus Kommune er i gang med at 

udvikle en ny Politik for Arkitektur og 
Bykvalitet, som forventes færdig til 
godkendelse i byrådet i 2022.

• Når vi planlægger og udvikler lokal-
områder, bebyggelser, landskab, 
byrum og byudstyr, skal vi have op-
mærksomhed på, hvordan indretnin-
gen kan invitere til møder og fælles-
skaber mellem mennesker.

KULTUR 
POLITIKKEN
• Kulturpolitikken har fokus på de po-

sitive fællesskaber, vi kan skabe med 
kultur.

• Vi vil arbejde for at alle har lige ad-
gang til og føler sig velkomne i kul-
turlivet.

• At integrere kunst- og kulturaktiviteter 
i velfærdsopgaverne gennem målret-
tede indsatser for sårbare og udsatte 
borgere fx i forlængelse af Kultur & 
Sundhedsplanen.

HANDICAP
POLITIKKEN
• Mennesker med handicap skal på lige 

fod med alle andre aarhusianere have 
mulighed for at være en del af fælles-
skabet – og skal inddrages i beslut-
ningsprocesser omkring de forhold, 
der påvirker måden vi lever på, og 
måden vi udvikler byen på.

• Vi har alle noget at bidrage med og er 
forpligtiget til at bidrage i det omfang, 
det er muligt.

UDDRAG UDDRAG

UDDRAG UDDRAG



14  I  Fælles strategi for forebyggelse af ensomhed 

Byrum og  
samlingssteder 
Måden hvorpå vi udvikler, designer og bruger vores byrum og grønne arealer kan 
bidrage til at fremme møder mellem mennesker og skabe gode rammer for fæl-
lesskaber. Vi skal have liv mellem husene i Aarhus.

Vi kan bygge, designe og indrette inde og udearealer, så det inviterer til mødeste-
der, fællesskaber og aktiviteter blandt de borgere, der bor og benytter områderne, 
både i Aarhus by og i mindre lokalsamfund og byer i oplandet. Det gælder både, 
når nye byområder, bygninger og grønne områder udvikles og bygges op fra bun-
den, og når eksisterende institutioner, områder og grønne områder nytænkes. 

Værd at vide… Undersøgelser viser, at borgernes oplevelse af deres lokal-
område og afstande har betydning for fysisk aktivitet og at børn, unge og 
seniorer lægger meget stor vægt på det sociale møde.

Sådan kan vi strukturelt forebygge mistrivsel og ensomhed ved at skabe flere 
byrum, der fremmer fællesskaber: 

• Lokal-, helheds- og udviklingsplaner samt større byggeprojekter skal beskrive, 
hvordan der bygges og indrettes for at forebygge ensomhed og skabe rum for 
fællesskaber og det aktive medborgerskab

• Vi skal skabe nye og udvikle eksisterende centrale mødesteder i alle lokale 
oplandsbyer og lokalsamfund, så de inviterer til møder mellem beboerne i lo-
kalområdet

• Vi skal skabe nye og udvikle eksisterende byrum og grønne områder, så de 
inviterer til møder mellem mennesker, herunder et særligt fokus på at udvikle 
steder, man kan mødes selvom vejret er dårligt.

• Vi skal have fokus på, hvordan de fysiske rum skaber mulighed for hverdagens 
mødesteder – fx ind- og udgange og stueplan i bygninger

• Vi skal udvikle og afprøve flere boformer, som styrker fællesskaber blandt be-
boerne – fx blandede boformer som i Generationernes Hus.

• Vi skal skabe endnu bedre rammer for forpligtende fællesskaber blandt (nye) 
unge i Aarhus, som bor i byens mange Ungdomsboliger, kollegier mm.



Fælles strategi for forebyggelse af ensomhed  I  1514  I  Fælles strategi for forebyggelse af ensomhed 



16  I  Fælles strategi for forebyggelse af ensomhed 

Støtte i livets  
vigtige overgange
Risikoen for at blive ramt af ensomhed er større, når der sker store forandringer i 
vores liv, for eksempel i forbindelse med større skift og livsovergange. Det kan fx 
være fra det lille barns liv i familien til et liv i daginstitution, overgange ved skole- 
og studiestart eller -skift, flytning, fra studieliv til arbejdsliv eller dimittendledig-
hed, at man mister sit arbejde, bliver skilt eller hvis man selv eller ens nærmeste 
bliver ramt af alvorlig fysisk eller psykisk sygdom.  Fra et langt liv i arbejde til 
pensionstilværelsen, fra livet i tosomhed til enlig igen.  

I livets vigtige overgange kan der for nogen opstå kortvarig ensomhed mens fø-
lelsen for andre vil bide sig fast og blive langvarig. 

At få den rette støtte eller blive inviteret ind i meningsfulde fællesskaber kan 
være det, der afgør, om en følelse af ensomhed bliver kortvarig og forbigående 
eller udvikler sig til en krise i livet.

Sådan kan vi strukturelt støtte og hjælpe aarhusianerne igennem de forskellige 
livsovergange og dermed forebygge mistrivsel og ensomhed:

• I både kommunen, civilsamfundsorganisationer, boligforeninger mm. skal le-
dere, medarbejdere og frivillige klædes på til at identificere og handle på tegn 
på ensomhed hos brugere/borgere men også egne medarbejdere og frivillige 
med særligt fokus på støtte i svære livssituationer 

• Vi skal gøre det let at finde informationer om byens foreninger og fællesska-
ber, så alle, der møder borgere i svære livsovergange, kender og kan henvise 
videre til relevante initiativer 

• Vi skal byde tilflyttere til Aarhus Kommune velkommen og invitere ind i byens 
mange (frivillige) fællesskaber

• Vi skal opstarte et netværk mellem virksomheder og organisationer, som ar-
bejder for at forpligte arbejdsgivere til at støtte deres ansattes sociale velvære 
og tackle ensomhed på arbejdspladsen. 

• Vi skal udvikle og afprøve nye måder at tilbyde støtte til mennesker i svære 
livsovergange, hvor risikoen for ensomhed er øget

”Vi skal have mødesteder for både unge, voksne og ældre og 
møde stederne skal have sjæl, så man har lyst til at komme der” 

Input fra åbent dialogmøde, 10. maj 2021
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Hvad nu hvis vi for eksempel…

• Kunne tilbyde flere forpligtende og støttende netværk og fællesskaber 
for mennesker i samme livssituationer, fx som vi i dag tilbyder mødre-
grupper eller læsegrupper?

• Kunne tilbyde ‘fællesskaber og kultur på recept’ til borgere i svære 
livsovergange?

”I Studenterrådet på Aarhus Universitet er vi ved at opstarte en 
buddyordning, hvor man melder sig som frivillig og bliver koblet 
sammen med en der er ny studerende” 

Input fra åbent dialogmøde, 10. maj 2021

”Når der er studerende der flytter til byen, vil det være godt at de 
bliver budt vel kommen af en personlig kontakt. Der skal være no
gen der tager imod, og følger op på om de har det godt. Det kunne 
også være en velkomstpakke fra kommunen. Det kunne også være 
en hjælp for unge der flytter til byen, men som ikke skal studere”

Input fra åbent dialogmøde, 10. maj 2021
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Naboskab og  
medborgerskab
Aarhus er en god by for alle, og vi hjælper dem, der har brug for det. Det gode og 
aktive medborgerskab er og har længe været en kerneværdi, der er velfunderet i 
Aarhus Kommune. 

I Aarhus insisterer vi på det aktive medborgerskab, hvor aarhusianere – store 
som små – bidrager i udviklingen af vores by. Det handler om vores fælles, kol-
lektive ansvar for, at Aarhus er en god by og et godt samfund at bo i. Men det 
handler også om den enkelte aarhusianers ansvar og bidrag som medborger. 
En hjørnesten i den aarhusianske forståelse af medborgerskabet er derfor det at 
være en god medborger for sine nærmeste, familie, venner og naboer. 

Under covid-19 har vi i Aarhus og Danmark oplevet medborgerskabet gro under 
overskriften ’samfundssind’. Vi har set borgere træde til og stå i kø for at tilbyde 
deres hjælp bl.a. ved at hjælpe udsatte borgere med indkøb af dagligvarer, ved at 
melde sig som frivillige telefonvenner for borgere, der føler sig ensomme under 
corona og på mange andre måder.

Med temaet ’Det gode naboskab’ sættes fokus på, hvordan vi fremover under-
støtter og fremmer dannelse og uddannelse i medborgerskab og samfundssind i 
Aarhus.

Sådan kan vi strukturelt understøtte naboskab og medborgerskab i Aarhus og 
dermed forebygge mistrivsel og ensomhed:

• Vi skal bryde tabuet omkring ensomhed i samarbejde med frivillige organisati-
oner, uddannelsesinstitutioner med flere; fx via fælles oplysningskampagner

• Vi skal fortælle positive historier om fællesskaber og medborgerskab i Aarhus, 
og italesætte vigtigheden af, at vi tager ansvar for hinanden og rækker ud til 
hinanden

• Selvom vi vil bryde tabuet omkring ensomhed, skal vi tale om det, vi gerne vil 
fremme fremfor det, vi gerne vil væk fra, fx stile mod ’forpligtende fællesska-
ber’ i skolen fremfor at ’undgå mobning’, invitere til ’mandeklub’ i stedet for 
’klub for ensomme mænd’ og vise, at foreninger kan være vejen ind i fælles-
skaber fremfor vejen ud af ensomhed 

• Vi skal have det aktive medborgerskab på skemaet i institutioner, skoler, vide-
regående uddannelser og på arbejdspladser
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• På tværs af kommune, civilsamfund, boligforeninger m.fl. skal vi være sam-
men om at sikre, at byens mange fællesskaber, frivillighuse, fælleshuse, lokal-
centre bliver mere inviterende og inkluderende, herunder fokus på værtskab 
og modtagelse af nye 

• Vi skal afprøve nye måder og tilbyde støtte eller hjælp til mennesker, der har 
brug for det, for at få mere social kontakt med andre

I Norsgade får en ny beboer et velkomstbrev fra gadelauget  
– og er der en masse aktivi teter, bl.a. har de et gadefejerlaug,  
årligt loppemarked osv.

Input fra åbent dialogmøde, 10. maj 2021
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Fællesskaber  
for alle
”En by med fællesskab og medborgerskab”. Sådan lyder den ene af Byrådets 
fem Aarhusmål. Men for nogle er vejen ind i et fællesskab svær, og det kan være 
svært at tage de første skridt. 

Alle kan rammes af ensomhed – også svær ensomhed – uanset alder og sam-
fundsgruppe. Dog ved vi, at der er en sammenhæng mellem svær ensomhed 
og det at have andre udfordringer, som f.eks. arbejdsløshed eller misbrugspro-
blemer. Ligeledes ved vi, at mennesker, der lever med et handicap eller en fysisk 
eller psykisk kronisk sygdom eller multisygdom oftere oplever at stå uden for de 
fællesskaber, som findes på arbejdsmarkedet, på uddannelsesinstitutioner og i 
civilsamfundet. Desuden er forekomsten af ensomhed højere blandt mennesker, 
der tilhører en seksuel eller etnisk minoritet.  

Med dette tema sættes fokus på, hvordan vi i Aarhus strukturelt kan understøtte, 
at alle i Aarhus har mulighed for at blive en del et fællesskab.

• Vi skal forebygge ensomhed blandt børn og unge i Aarhus gennem forpligten-
de og positive fællesskaber, hvor børnene og de unge føler sig set og hørt og 
føler, de kan bidrage. Udvikling af trygge fællesskaber starter allerede i børne-
nes tidlige barndom, hvor de har brug for rollemodeller, der understøtter ud-
vikling af trivsel og livsmestring

• Vi skal etablere partnerskaber på tværs af civilsamfund, kommuner, region, 
uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, almene boligorganisationer, 
erhvervsliv m.fl., for sammen at udvikle nye veje til at gøre det muligt for alle 
at blive en del af et fællesskab, herunder et særligt fokus på den sociale ulig-
hed 

• Alle skal have mulighed for at blive en del af i inkluderende fællesskaber, uan-
set arbejdsmarkedstilknytning eller udfordringer med fx geografisk afstand, 
fysisk og mental sundhed, selvværd, digitale kompetencer og fysisk tilgænge-
lighed

• Sansesvækkelse og kognitiv svækkelse medfører forandrede vilkår både i nære 
relationer og i det offentlig rum. Vi skal have blik for, at fællesskaber også er 
tilgængelige for mennesker der er ramt af – eller rammes af – sansesvækkelse 
eller kognitive svækkelser og deres pårørende

• Kunst og kultur er essentielle elementer i det gode liv, og vi skal forebygge en-
somhed ved at øge tilgængeligheden af kulturelle tilbud for borgergrupper, der 
er udsatte ift. ensomhed
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• Vi skal styrke det element i uddannelser på social- samt sundheds- og pleje-
området, der handler om at arbejde med relationer og derigennem forebygge, 
opspore og afhjælpe ensomhed.

• Vi skal udvikle og afprøve nye måder at fremme digitale fællesskaber, fx ved at 
styrke digital inklusion for borgergrupper, som ikke er vant til digital teknologi.



22  I  Fælles strategi for forebyggelse af ensomhed 

Tal og statistik
• Hver 10. ung i alderen 16-24 år er uden tilknytning til uddannelse  

eller arbejdsmarkedet, og blandt dem føler hver fjerde sig ensom.
Røde Kors, Ældresagen m.fl. (2021): Sammen mod ensomhed – Inspirationsoplæg  

om en national politisk strategi mod ensomhed

• Blandt arbejdsløse personer oplever 23% svær ensomhed.  
Det er en firdobling set ift. folk der er i arbejde. 
Lasgaard, M. m.fl. – Ensomhed i Danmark, 2020  

• Risikoen for at føle ensomhed bliver firdoblet, hvis du har en  
længerevarende psykisk lidelse.
Lasgaard, M. m.fl. – Ensomhed i Danmark, 2020  

• Svær ensomhed rammer dobbelt så ofte mennesker med ikke  
vestlig baggrund. 
Lasgaard, M. m.fl. – Ensomhed i Danmark, 2020  

• Blandt LGBT-personer føler 28% sig svært ensomme
Røde Kors, Ældresagen m.fl. (2021): Sammen mod ensomhed – Inspirationsoplæg  

om en national politisk strategi mod ensomhed

• Hver fjerde med et fysisk handicap føler sig ofte eller  
meget ofte uønsket alene.
VIVE – Personer med handicap, 2017

• Dobbelt så mange lavtuddannede som højtuddannede føler sig ensomme. 
Lasgaard, M. m.fl. – Ensomhed i Danmark, 2020  

• Blandt udsatte familier oplever næsten halvdelen af forældrene  
svær ensomhed.
Røde Kors – Ensomhed, trivsel og afsavn blandt familier i udsatte positioner, 2021

• Når du runder 90 år, fordobles risikoen for at opleve ensomhed. 
Lasgaard, M. m.fl. – Ensomhed i Danmark, 2020  
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