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Vi frygter alderdommen. Tilliden til ældreplejen er helt i bund. Dokumentationen fik alle med TV2-doku-
mentaren ”Plejehjemmene bag facaden”, men pårørende og organisationer på området har råbt op om  
problemer i mange år.

Vi skal nytænke ældreplejen. Sidste års Ældretopmøde afslørede, at det kræver en markant indsats på en 
række områder. Vi skal have værdigheden tilbage. Vi skal have tilliden og trygheden tilbage. Derfor er det 
også bydende nødvendigt, at ældreområdet prioriteres markant på Finansloven for 2022.

Over 73.000 svækkede ældre sidder tilbage uden hjælp, selvom de ikke kan klare sig selv i hverdagen. Om-
kring hver tredje af dem, der modtager hjemmehjælp, får ikke tilstrækkelig hjælp. Og på plejehjem er der op 
til 42 beboere pr. ansat om natten. 

Det er bare ikke godt nok. 
 
Alle problemer kan ikke løses på en gang. Ældre Sagen har derfor kategoriseret de mest akutte behov i tre søjler: 

Pleje/Omsorg  

1 Der er behov for en 
generel hygiejneindsats 

på både plejehjem og i 
hjemmeplejen.   
Den sociale omsorg skal 
have fornyet fokus, og det 
omfattende bureaukrati ved 
visitation til hjælp skal væk.   
Når behov for hjælp opstår, 
skal frontpersonalet selv 
kunne visitere med det 
samme.  

En milliard til bedre  
hygiejne i ældreplejen

Indfør social omsorg  
i hjemmeplejen

Styrk samarbejdet med  
og inddragelsen af pårørende

Selvvisitering – forsøg med  
nye modeller for  
tildeling af hjemmehjælp

Værdig behandling til ældre 
mennesker med flere sygdomme 

Ingen brugerbetaling for 
patienter på midlertidige pladser 

Højdosisvacciner mod 
influenza og pneumokokker 
bør være en fast del af 
vaccinationsprogrammet  

Styrket tandpleje for ældre

Vedligeholdelsestræning 
- og genoptræning efter corona 

En national ensomhedsstrategi 
med en finansieret handlings-
plan 

• Gratis psykologhjælp

• Øget dokumentation for effek-
ter af indsatser

• Videnscenter for Ensomhed

Sundhed

2 Sundhedstilstanden 
blandt de svageste æl-

dre er kraftigt udfordret.   
Der skal gøres en ekstra 
indsats over for ældre med 
mange sygdomme. De lan-
der ofte mellem kommunale 
og regionale stole.  
Derudover har isolationen 
pga. Corona ført til mindre 
fysisk aktivitet og beho-
vet for genoptræning er 
enormt.   

Ensomhed

3 Ældres mentale sundhed 
er hårdt ramt. 55.000 

danskere over 65 år oplevede 
allerede før Corona ensom-
hed i en grad, der truede de-
res helbred.   
Især svækkede ældre er 
blevet endnu mere isoleret 
i denne lange periode, så an-
tallet antages at være betyde-
ligt højere nu.   
Der er derfor akut brug for 
at få gjort noget ved det til-
tagende folkesundhedspro-
blem, som ensomhed udgør.
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Ældre Sagen foreslår, at der på finansloven for 
2022 afsættes en hygiejnemilliard til kommuner 
og andre offentlige sundheds- og plejeinstituti-
oner. 

En massiv og målrettet indsats vil bidrage 
effektivt til at forbedre helbredstilstanden i 
ældre sektoren, nedbringe personalets syge-
fravær, og give personalet mulighed for at  
prioritere social omsorg. 

Samtidig vil den forebyggende indsats aflaste 
hospitalernes medicinske afdelinger og forhin-

dre overbelægning på hospitaler. Der skal tæn-
kes konstruktivt. 

Konkrete forslag kunne være at indføre mere 
hovedrengøring, og ret til rengøring en gang 
om ugen.

 ØKONOMI

Ældre Sagen foreslår, at der afsættes i alt en 
mia. kr. i blivende midler til at forbedre de  
hygiejniske forhold for både hjemmehjælps-
modtagere og plejehjemsbeboere. 

På ét punkt har den ændrede adfærd under pande-
mien haft positive effekter – nemlig på hygiejnen.

 Det generelle fokus på hygiejne, rengøring og øget 
brug af håndsprit har haft tydelig effekt: Almindeli-
ge influenzatilfælde er minimeret og indlæggelser 
på grund af sæsonbestemte sygdomme er meget få. 

De nationale retningslinjer for infektionshygiejne 
på plejehjem underbygger klart den betydning, som 
optimeret brug af værnemidler har for sundhedstil-
standen blandt beboere og ansatte.1

Ældre Sagen mener, at de gode erfaringer i sig selv 
viser, at hygiejneindsatsen bør videreføres på sam-
me niveau fremover. 

En milliard til bedre hygiejne  
i ældreplejen 

Pleje/Omsorg Sundhed Ensomhed

FORSLAG

1  https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-primaersektoren.pdf ?la=da 

https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-primaersektoren.pdf?la=da
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Indfør social omsorg  
i ældreplejen 

Skriv social omsorg ind som en del af § 83 i 
serviceloven, så kommunerne har pligt til at 
yde hjælp til særlig udsatte hjemmehjælpsmod-
tagere samt plejehjemsbeboere. Det skal være 
en ret at få hjælp via serviceloven til at kunne 
komme udenfor egen dør, hvis man ikke er i 
stand til det ved egen hjælp. 

Udform visitation til hjælp på en måde, så den 
enkelte hjemmehjælpsmodtager selv kan defi-
nere behovet med afsæt i en aktivitet udenfor 
ens eget hjem. Der skal som minimum være 
tilbud om hjælp til social omsorg en gang 

ugentligt af minimum en halv times varighed 
med mulighed for at spare timer sammen til fx 
at kunne deltage i sociale aktiviteter. 

 ØKONOMI

Komunerne tilføres 650 mio. kr. i nye midler til 
dette formål. Beløbet svarer til de samlede afsat-
te midler til de to klippekortsordninger for hhv. 
hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboe-
re. Beløbet skønnes at kunne give ½ times hjælp 
ugentligt til alle plejehjemsbeboere og særligt 
udsatte.

Kommunerne prioriterer ikke social omsorg til be-
boere på plejehjem og udsatte hjemmehjælpsmod-
tagere i tilstrækkelig grad.

Social omsorg har stor betydning for trivslen hos 
svækkede ældre. Ensomheden blandt hjemme-
hjælpsmodtagere er dobbelt så høj som for andre i 
samme aldersgruppe. Årsagerne til dette kan være 
mange, men mange hjemmehjælpsmodtagere har 
brug for hjælp, hvis de skal ud af eget hjem. 

Uden den nødvendige hjælp er mange reelt i husar-
rest i eget hjem. De kan ikke komme ud i frisk luft, 
kan ikke opleve livet uden for egen bolig og kan ikke 

deltage i sociale aktiviteter. Og så kan ensomheden 
ramme. Manglende social omsorg kan være stærkt 
invaliderende og medføre såvel psykiske som fysiske 
følgelidelser.

De tidligere klippekortsordninger havde bl.a. til 
formål at løfte den sociale omsorg for de svageste 
ældre. Men i det øjeblik pengene ikke længere var 
øremærket til social omsorg, blev indsatsen nedpri-
oriteret i flere kommuner. 

Der er på denne baggrund behov for at give udsatte 
hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere en 
lovgivningsmæssig fastsat ret til social omsorg. 

Pleje/Omsorg Sundhed Ensomhed

i nye midlerFORSLAG

• Sundhedsstyrelsen har i en tidligere undersøgelse 
påvist, at risikoen for ensomhed er væsentlig større 
blandt hjemmehjælpsmodtagere sammenlignet med 
andre i samme aldersgruppe. ”Styrket indsats mod 
ensomhed hos ældre mennesker med meget hjem-
mehjælp” (Sundhedsstyrelsen, 2016)

• I en nylig udkommet undersøgelse påviser det natio-
nale forskningsinstitut VIVE, at det er på områderne 

sociale kontakter og aktiviteter, at flest hjemme-
hjælpsmodtagere oplever udækkede behov.

• Klippekortsordningerne, som blandt andet skulle 
afhjælpe ovenstående behov, er blevet fjernet i hver 
fjerde kommune (”Undersøgelse af serviceniveauet 
på ældreområdet i 2020”, Danske Ældreråd, 2019). 
Hertil kommer, at mange kommuner har reduceret i 
ordningerne.

 FAKTA
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Styrk samarbejdet med  
og inddragelsen af pårørende 

Ældre Sagen foreslår at styrke pårørendesamar-
bejdet og inddragelsen af pårørende ved følgen-
de initiativer: 

• Pårørendes ret til inddragelse, information 
og støtte skrives ind i lovgivningen på social-, 
sundheds- og ældreområdet, så kommuner 
og regioner får pligt til at sørge for, at de an-
satte systematisk identificerer pårørende og 
tilbyder inddragelse, samarbejde, informati-
on og støtte. 

• Alle plejehjem skal ansætte en medarbejder 
med kompetencer inden for pårørendesam-
arbejdet. Personen skal kunne give super-
vision til medarbejderne og være med til at 
med at skabe en bedre dialog og et bedre 
samarbejde med pårørende. Opgaven kan 
fx varetages af en psykolog, socialpædagog, 
socialrådgiver eller en anden med relevante 
kompetencer.

• Det nationale Videnscenter for værdig æl-
drepleje styrkes med midler til at indsamle 
viden om og udvikle metoder til at inddrage 
og samarbejde med pårørende.

• Det nationale Videnscenter for værdig æld-
repleje udvikler og tilbyder et særligt kursus-
forløb i pårørendeinddragelse og pårørende-
samarbejde, som gøres obligatorisk for alle 
plejehjem og hjemmeplejeenheder. 

 ØKONOMI

I 2018 blev pårørende et fokusområde i værdig-
hedspolitikkerne. Samtidig blev der afsat  
60 mio. kroner årligt som kommunerne kunne 
anvende til at skabe tiltag målrettet pårørende. 
Disse midler vil sammen med yderligere 200 
mio. kr. til kunne realisere forslagene. 

Ældreplejen inddrager ikke i tilstrækkelig grad på-
rørendes viden om den ældres situation og behov. 
Det går ud over kvaliteten af plejen, og efterlader 
pårørende bekymrede og frustrerede.

Ældre Sagen får mange henvendelser om omsorgs-
svigt og manglende respekt og værdighed. Mange 
pårørende beretter, at de undlader at klage eller 
gøre opmærksom på uværdige forhold og omsorgs-
svigt, fordi de frygter, at det vil gå ud over den, de er 
pårørende til. 

En del oplever også, at der ikke bliver lyttet til dem, 
når de henvender sig. For eksempel havde de pårø-
rende til Else på Kongsgården haft 25 møder med 
kommunen uden, at det medførte forbedringer i 
Elses dagligdag. 
 
Pårørende har vist sig at være vigtige sandheds-
vidner. Derfor er der behov for tiltag, der sikrer, at 
pårørende bliver inddraget og at der bliver lyttet til 
dem i tide. 

Pleje/Omsorg Sundhed Ensomhed

FORSLAG
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Selvvisitering – forsøg med  
nye modeller for  
tildeling af hjemmehjælp 

Kommunerne bruger mange bureaukratiske res-
sourcer på et visitationssystem, som opleves som 
ufleksibelt og langt fra den hverdag, som sund-
hedspersonalet oplever.1 Der er på denne baggrund 
behov for at se på alternativer til den nuværende 
praksis på visitationsområdet.

Langt hovedparten af ældre giver udtryk for, at de 
har et ønske om at kunne klare sig selv længst mu-

ligt. Dette blev blandet andet afdækket i forbindelse 
med indførsel af § 83A i serviceloven vedrørende 
hverdagsrehabilitering. 

Der er altså ingen grund til frygt for misbrug og 
vækst i udgifter til hjemmehjælp ved selvvisitering. 
Man ønsker for eksempel kun hjælp til at komme på 
toilettet, hvis man virkelig har behov for det.

Pleje/Omsorg Sundhed Ensomhed

FORSLAG

1  VIVE, 2019: Hjælp til svage ældre; VIVE, 2020: Hjemmehjælp og omsorgsrelateret livskvalitet; VIVE 201: Social- og sundhedshjælpere og social- og 
sundhedsassistenter i kommunerne

Ældre Sagen foreslår, at der oprettes en særskilt 
pulje via finansloven til etablering af forsøg 
med nye visitationsformer baseret på tillid til 
såvel ansøger som til dem, der skal udføre den. 
Vi kalder dette for selvvisitering.

Selvvisitering betyder, at man som svækket 
ældre selv kan kontakte en udbyder af hjem-
mehjælp, som så kan igangsætte hjælpen. De 
to parter afklarer løbende behovet og regulerer 
hjælpen efter det. På den måde sparer kommu-
nen mange administrative ressourcer på såvel 
visitation som på kommunikation mellem visi-
tator og dem, der udfører hjemmehjælpen.

Ved at igangsætte som forsøg vil man kunne 
dobbelttjekke om frygten for udgiftsglidning er 
reel eller om vi kan have tillid til, at svækkede 
ældre ikke vil søge om hjælp med mindre, de 
har et konkret behov.

Ældre Sagen foreslår samtidig, at den eksiste-
rende visitation under forsøgene erstattes af en 
rådgivende funktion i henhold til § 83 og § 83A. 
For inspiration til denne rådgivningsfunktion 
kan blandt andet henvises til projekt MOA i 
Morsø kommune, hvor et udgående team er op-
søgende i forhold til svækkede ældre, som søger 
om hjælp.

 ØKONOMI

Ældre Sagen foreslår, at der afsættes en ansøg-
ningspulje på 200 mio. kr. til forsøg med selvvi-
sitering. Puljen kan dække udgifter til omstil-
ling, information mv. i kommuner, samt bruges 
som underskudsgaranti i forsøgsperioden for at 
tilskynde kommuner til etablering af forsøg.
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Værdig behandling til  
ældre mennesker  
med flere sygdomme 

Den nye sundhedsaftale skal sikre værdig be-
handling og pleje for ældre patienter med flere 
sygdomme. 

Som patient skal man føle sig tryg, uanset om 
man bliver behandlet på sygehuset, på en akut-
plads eller i hjemmet. 

Derfor skal koordination og samarbejde pri-
oriteres og løftes. Behandlingen skal være på 
samme høje faglige niveau, uanset hvor man 
modtager den. 

Ældre Sagen foreslår:

• Fremskudt kommunal visitation – opfølgen-
de indsats planlægges allerede under ind-
læggelsen

• Opfølgende hjemmebesøg inden for de først 
døgn efter udskrivelse (egen læge, hjemmesy-
gepleje og/eller udgående geriatriske teams 
fra hospital)

• Fasttilknyttede læger på plejehjem og læge-
besøg på kommunale pladser

• Fast tilknyttet sundhedsfagligt personale på 
kommunale pladser og i plejeboliger

• Individuel plan og forløbskoordinator

 ØKONOMI

Ældre Sagen ser et behov for en generel 2% øget 
vækst i sundhedsvæsenet. Herunder et skøn på 
øremærkede midler til tryg og værdig behand-
ling med fælles midler til fælles patienter på 
500 mio. i 2022.

Ældre patienter modtager behandling på både ho-
spital, i kommunen og hos egen læge. Det er derfor 
i høj grad ældre patienter, der har mærket konse-
kvenserne af en centralisering af sundhedsvæsenet. 
En centralisering, hvor kvalitetskrav, ressourcer og 
kompetencer ikke er fulgt med ud i kommunerne i 
tilstrækkeligt omfang.

Undersøgelser fra CPI viser, at ældre patienter med 
flere sygdomme efterlyser helhedssyn, kontinuitet 
og sammenhæng. De oplever, at deres viden ikke 
bliver anerkendt. At systemets behov kommer før 
patienternes behov og ønsker.1 

Pleje/Omsorg Sundhed Ensomhed

1  En værdig behandling  - ældre medicinske patienters oplevelse af værdighed i mødet med sundhedsvæsenet, KOPA (nu CPI), 2020.

FORSLAG
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Ingen brugerbetaling  
for patienter på  
midlertidige pladser  

Ældre Sagen foreslår tidssvarende og klarere 
regler for:  

• vederlagsfri kost, vasketøj og lign. under op-
hold på midlertidige pladser

• for befordring til og fra midlertidige pladser, 
herunder akutpladser

• for vederlagsfri medicinbrug relateret til et 
aktuelt pleje- og behandlingsophold i kom-
munen

 ØKONOMI

Ældre Sagen vurderer at der bør afsættes 200 
mio. kr. til forslaget.

Når behandling flytter til det nære sundhedsvæsen 
bør lovgivningen følge med. Ellers kan konsekven-
sen blive, at patienterne bliver påført øget bruger-
betaling. 

Når vi bliver indlagt på hospitalet, sikrer lovgivnin-
gen, at vi ikke skal betale for medicin, kost og vask, 
samt i et vist omfang befordring. Men dette er ikke 
tilfældet når behandling og pleje foregår i kommu-
nen. 

Der er kommet regler for stop for brugerbetalingen 
på akutpladser i 2019, men der mangler tilsvarende 
regler for øvrige pladser, hvor man kan modtage 

pleje og behandling ( fx aflastningspladser, rehabili-
teringspladser, midlertidige pladser eller lign.). 

Der er mangler tillige regler for befordring til og 
fra hjemmesygepleje, herunder ophold på midler-
tidige pladser. Medicin kan købes med forskellige 
tilskudsmuligheder, men er generelt forbundet med 
brugerbetaling, når det er uden for hospital.

En øget brugerbetaling risikerer at ramme dobbelt 
hårdt, da der er en socioøkonomisk skævhed blandt 
ældre, så dem med højere forbrug af sundheds- og 
plejeydelser samtidigt har dårligere socioøkono-
misk baggrund. 

Pleje/Omsorg Sundhed Ensomhed

1  Kun sygepleje på akutpladser omfatter kost, linned, tøjvask o. lign, jf, Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje  
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/165

FORSLAG

• På kommunale akutpladser er der ingen brugerbeta-
ling for kost og vasketøj, hvorimod der er brugerbeta-
ling, hvis man modtager sin pleje fra hjemmesygeple-
je eller akutteam på en anden midlertidig kommunal 
plads, fx aflastningsplads1.

• Til forskel fra befordring til og fra indlæggelse på 
hospital er der i sundhedsloven ikke hjemmel til 
befordring til og fra hjemmesygepleje, hvorfor pa-

tienter, der får pleje under ophold på kommunale 
midlertidige pladser enten i stedet for indlæggelse el-
ler efter en indlæggelse, selv må bekoste befordring, 
hvis kommunen ikke vil dække det.

• Medicin er uden betaling for patienten under ind-
læggelse – men modtager man sin behandling i ste-
det for på midlertidig plads, kan man risikere selv at 
skulle betale for medicinen.

 FAKTA
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Højdosisvacciner mod influenza  
og pneumokokker bør være en  
fast del af vaccinationsprogrammet  

Ældre Sagen foreslår, at højdosis influenzavac-
ciner og pneumokokvacciner gøres til en fast 
del af vaccinationsprogrammet fra år 2022. 

 ØKONOMI

Køb af højdosisvacciner er pt. finansieret af 
særligt afsatte midler til afbødning af negative 
effekter af Corona.  At gøre højdosisvaccinerne 
til fast del af vaccinationsprogrammet vil ek-
sempelvis koste 45 mio. ekstra om året, hvis alle 
over 75 år skal tilbydes en vaccine.

Under Corona-krisen har myndighederne taget en 
række foranstaltninger i brug for at sikre kapacite-
ten i vores sundhedssystem og samtidig sikre den 
enkelte mod alvorlig sygdom. 

Myndighederne besluttede som en midlertidig ind-
sats derfor bl.a. at tilbyde pneomokokvaccine til 
personer over 65 år, samt sikre en udvalgt gruppe 
af ældre mod alvorlige influenzaforløb med særligt 
effektive højdosis influenzavacciner.

I 2020 og 2021 har myndighederne således indført 
et særligt vaccinationsprogram med ekstra vacciner 
målrettet særligt sårbare ældre. Fra 2022 er disse 
vacciner pt. ikke en del af vaccinationsprogrammet.

Vaccinerne er udviklet målrettet til beskyttelse af 
personer over 65 år., men i Danmark købte man 
højdosis vacciner til en mindre gruppe særligt sår-
bare ældre. 

Pleje/Omsorg Sundhed Ensomhed

FORSLAG

• I 2020 lykkedes det myndighederne at købe 100.000 vacciner, som blev givet til personer over 85 år. I 2021 har 
man købt 200.000 doser, som gives til personer over 80 år.

 FAKTA
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Styrket tandpleje til ældre  

Øget tilskud til tandpleje for særligt trængte ældre

Med alderen stiger behovet for udskiftninger og 
vedligeholdelse af tandrestaureringer for at sikre en 
god tandsundhed. Samtidig tager flere ældre medi-
cin eller har sygdomme, der påvirker tandsundhe-
den. For ældre mennesker er en god tandsundhed 
afgørende for en sund alderdom. 

Undersøgelser viser, at personer med lav indkomst 
går mindre til tandlæge og får foretaget flere tand-

udtræk end personer med højere indkomst, hvilket 
giver ulige vilkår i tandsundheden hos ældre men-
nesker.. 

Den nuværende tilskudsmodel imødekommer ikke 
de reelle behandlingsbehov. Der er behov for at 
gentænke hele tilskudsområdetpå en måde, så det 
modsvarer ændringerne i danskernes tandsundhed 
samt understøtter større lighed i sundhed. 

Alle beboere på plejehjem og i plejebolig skal 
automatisk tilbydes tandlæge via omsorgstand-
lægen eller fastholde egen tandlæge. 

 ØKONOMI

Der skal afsættes 70 mio. kr., hvis alle beboere på 
plejehjem skal tilbydes omsorgstandpleje.

Omsorgstandpleje er et tilbud til ældre, som på 
grund af sygdom eller handicap ikke har mulighed 
for at komme til tandlæge. Det kan derfor undre, 
at der fortsat er personer på plejehjem, der ikke får 
tilbud om omsorgstandpleje.

Ifølge Sundhedsstyrelsen visiteres op mod 61 pct. 
af den potentielle målgruppe ikke til omsorgstand-
pleje. Og der er en stor variation kommunerne 
imellem ( fra 0,1-5,8 pct.) i andelen af ældre, der er 
visiteret til omsorgstandpleje. En forskel, der umid-
delbart ingen forklaring er på.

Pleje/Omsorg Sundhed Ensomhed
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Udvidelse af den økonomiske ramme til behand-
ling af særligt patienter, der ikke ved forebyggen-
de adfærd kan kontrollere deres behandlingsud-
gifter. 

 ØKONOMI

Tandplejeområdet bør have en øget økonomisk 
ramme på 150 mio. kr. 
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Vedligeholdelsestræning 
- og genoptræning efter corona  

I lyset af ovenstående er der behov for en særlig 
indsats for at få de ældste medborgere tilbage 
til at blive aktive igen. Kommunerne skal derfor 
styrke vedligeholdses. og genoptræningsindsat-
sen . 

 ØKONOMI

Ældre Sagen foreslår at der afsættes 100 mio. 
kr. til yderligere genoptræning og vedligehol-
delsestræning. Dette er både til at imødekom-
me det efterslæb, der har været efter Corona, 
men også til at opspore de personer, der ikke 
har fået den nødvendige træning.   

Rigtig mange ældre har været isoleret i tiden med 
Corona. Deres daglige træning og aktiviteter har 
været aflyst.  Vi kan ligeledes se af de kommunale 
regnskabstal, at kommunerne har ydet væsentligt 
mindre vedligeholdelsestræning og genoptræning i 
2020.

Særligt for ældre har fysisk inaktivitet stor betyd-
ning for kroppens funktionalitet. Når først man er 
kommet i dårlig form, er det rigtig svært at komme 
tilbage igen, når man er oppe i alderen. 

Hvis ikke man har regelmæssig træning af kredslø-
bet vil ens kondition forblive dårlig og ens muskel-
masse vil blive reduceret, hvilket øger risikoen for 
faldulykker og knoglebrud. 

Derudover påvirker det både velvære og det gene-
relle overskud i hverdagen. 

For ældre mennesker betyder en uges sengeleje, at 
konditionen falder med ca. 10 pct. og muskelstyr-
ken bliver reduceret med op til 20 – 25 pct. Det er 
vigtigt, at man holder sig aktiv for bedst muligt at 
modvirke sygdom. 

Endelig kan det konstateres, at de Coronarelatere-
de prioriteringer i sundhedssektoren, har haft som 
konsekvens, at mange ældre har måttet afvente 
ikke-akutte operationer som knæ- og hofteindgreb. 
Hvilket kan have rigtig stor betydning for ens funk-
tionsniveau og derfor kræver en særlig indsats.

Pleje/Omsorg Sundhed Ensomhed

FORSLAG
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En national ensomhedsstrategi  
med en finansieret handlingsplan  

Danmark skal have en national ensomheds-
strategi, som man har i fx England og Norge. 
En national ensomhedsstrategi skal sætte en 
fælles retning og mål for bekæmpelse og fore-
byggelse af ensomhed i Danmark og bør hvile 
på følgende principper:

• Ensomhed skal bekæmpes i fællesskab 
mellem civilsamfundet, det offentlige og er-
hvervslivet

• Ensomhed skal bekæmpes på tværs af alle 
relevante ressortområder ( fx boliger, trans-
port, beskæftigelse, sundhed, social indsats)

• Ensomhed skal bekæmpes på tværs af al-
ders- og risikogrupper

• Ensomhed skal bekæmpes på basis af doku-
menteret viden om, hvad der virker

• Mennesker, som oplever ensomhed, skal 
inddrages i udarbejdelse af både strategi og 
handleplan 

  ØKONOMI

Strategien skal udmøntes i en finansieret hand-
lingsplan. I England er der indledningsvist afsat 
175 mio. kr. til forskning, innovation, udbredel-
se af lovende interventioner og kommunikati-
on. 

I Danmark ville 100 mio. kr. over fire år sikre 
udarbejdelse af strategi og handlingsplan, 
samt sikre forankring i dels en tværministeriel 
arbejdsgruppe samt et nationalt videncenter 
om ensomhed. Derudover kan der etableres en 
innovationspulje til afprøvning og udbredelse 
af nye metoder til forbyggelse og afhjælpning af 
ensomhed på tværs af alders- og risikogrupper. 
Folkebevægelsen mod Ensomhed ville med sine 
88 medlemsorganisationer være et naturligt 
forankringspunkt for det nationale videncenter. 

Oplevelsen af ensomhed og manglen på sociale re-
lationer medfører stor mistrivsel for den enkelte. Og 
det koster samfundet dyrt. 

Nyere forskning har dokumenteret, at svær ensom-
hed er et alvorligt problem, der medfører både men-
tal mistrivsel og forårsager fysisk sygdom. Samtidig 
har svært ensomme mennesker ofte en uhensigts-
mæssig sundhedsadfærd, der gør dem mere udsatte 
for alvorlige sygdomme som kræft. 

Hvert år er ensomhed således relateret til mere end 
2.200 dødsfald i Danmark, og Sundhedsstyrelsen 
opgjorde i 2016 de samlede omkostninger grundet 
ensomhed til over 8 mia. kr. årligt. Dette tal vokser i 

takt med stigningen i antallet af svært ensomme.

380.000 voksne danskere, heraf 55.000 over 65 år, op-
lever svær ensomhed ifølge de regionale sundheds-
profiler. De unge og de ældste rammes hårdest. Der 
er sket en stigning på anslået 25 % fra 2013 til 2017. 

Coronakrisen har voldsomt forværret problemet. 
Undersøgelser peger på en fordobling af antallet af 
svært ensomme ældre under Corona.

Ensomhed er derfor i den grad et samfundspro-
blem, og der er mere end nogensinde brug for en 
langsigtet løsning på problemet.

Pleje/Omsorg Sundhed Ensomhed
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