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Projektets titel  

Ansøgning vedrørende projekt ’Langelands ressourcer – flere ind i fællesskabet’ 

1. Projektets formål, herunder metodeudviklingen og forventede resultater

Som en lang række danske og udenlandske undersøgelser påpeger, er et velfungerende socialt liv en af 
de væsentligste faktorer for det gode liv i alderdommen. Særlig vigtigt er bl.a. nære relationer og 
deltagelse i sociale aktiviteter. Center for Sund Aldring under Københavns Universitet har foretaget en 
undersøgelse, som viser, at for mange ældre hænger livskvalitet sammen med, at de har mulighed for at 
komme ud i hverdagen og opleve. (Center for Sund Aldring, 2017: 12) 

Desværre findes der ældre, som ikke deltager i sociale aktiviteter. Det kan være fordi, at de er tilflyttere, 
enlige eller noget helt tredje. Flere i denne gruppe er i risiko for at blive socialt isolerede – mens nogle 
allerede er det. (Der er en sammenhæng mellem ensomhed og social isolation, hvorfor vi i det følgende 
bruger begrebet ensomhed). Nyere forskning viser, at langvarig ensomhed er et alvorligt problem, som 
har betydelige konsekvenser for både sundhed og trivsel, hvorfor det er vigtigt at forsøge at komme 
problemet til livs. Et voksende antal studier peger blandt andet på, at ensomhed øger risikoen for 
forhøjet blodtryk og kolesteroltal, hjertekarsygdomme, træthed, smerter, søvnforstyrrelse og depression 
(Lasgaard & Friis 2015: 4), hvorfor der også i et større samfundsperspektiv er mange grunde til at 
arbejde med ensomhedsproblematikken og i vores tilfælde social isolation.  

Der er dog i samfundet en betydelig usikkerhed omkring, hvad der virker ift. til forebyggelse af social 
isolation. (Ibid.: 17) Dog ved vi, at civilsamfundet spiller en afgørende rolle ift. forebyggelse og 
afhjælpning af problemet. Civilsamfundet i Langeland Kommune står særlig stærkt, da der er et rigt 
foreningsliv på øen og en høj grad af frivillighed blandt øens borgere. Derudover muliggør kommunens 
beskedne størrelse et tæt samarbejde mellem forvaltningerne, kommunalbestyrelsen og de frivillige 
foreninger. Kombinationen af et stærkt civilsamfund og muligheden for et tæt samarbejde med 
kommunen gør, at Langeland udgør et godt eksperimentarium til at afprøve nye metoder indenfor 
samskabelse om forebyggelse og afvikling af social isolation.  

Projektets overordnede målsætning er som følger: 

At udvikle nye metoder indenfor samskabelse ift. at forebygge og afvikle social isolation med fokus på at få målgruppens 
ressourcer aktiveret i de frivillige lokale fællesskaber  

Projektets langsigtede mål er: 

• At målgruppens ressourcer bliver aktiveret i de eksisterende fællesskaber eller bliver sat i spil i
nye fællesskaber

• At målgruppen føler, at deres ressourcer kommer i spil samt at de får et større socialt netværk
og flere oplevelser i det daglige

• At bidrage til udviklingen af eksisterende fællesskaber ift. modtagelsen af nye menneskelige
ressourcer

• At skabe en sammenhængende indsats mellem kommune og civilsamfund ift. social isolation

De kortsigtede mål er: 

• At kortlægge relevante pilotområder
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• At nedsætte en bredt sammensat styregruppe med en politisk repræsentant, kommunale
fagpersoner samt frivillige som skal bidrage til projektets udvikling

• At udpege 1 – 3 geografisk afgrænsede pilotprojekter (på baggrund af punkt 1) hvor der
arbejdes på at få flere menneskelige ressourcer ind i fællesskaberne

• At nedsætte en arbejdsgruppe i hvert pilotprojekt bestående af frivillige fra det lokale
foreningsliv, som skal stå for kontakten til borgerne og fællesskaberne

• At sikre kompetenceudvikling hos de frivillige og de frivillige fællesskaber ift. at indgå i
’motiverende samtaler’ med målgruppen

• At skabe en god dialog og et tæt samarbejde mellem de forskellige aktører i projektet for at sikre
dets forankring og bæredygtighed

2. Projektets målgruppe

Projektets målgruppe udgør alle socialt isolerede i Langeland Kommune over 65 år, samt de som må 
formodes at være i en risikogruppe eller på anden vis, ikke indgår i frivillige fællesskaber. Da der ikke 
findes danske tal på social isolation (men der ofte er en sammenhæng imellem social isolation og 
ensomhed1), bruges der dog i dette projekt kun tal for ensomhed. Det er i denne sammenhæng 
væsentligt at skelne mellem social isolation (at være alene) som et objektivt forhold og ensomhed som 
en subjektiv uønsket følelse.  

Ifølge en nylig undersøgelse fra Region Syddanmark er 11,9 % på Langeland sjældent eller aldrig i 
kontakt med familie, venner eller bekendte, 7,3 % er ofte uønsket alene mens 5,6 % næsten eller aldrig 
har nogen at tale med, hvis de har problemer eller brug for støtte. Alle disse tal er væsentligt over 
regionsgennemsnittet (Region Syddanmark 2017), hvilket må anses som bekymrende. På landsplan 
anslås det, at forekomsten af alvorlig ensomhed blandt de 65-79-årige er 2,6% og mens den blandt 
gruppen af ældre over 80 år er 5,2%. (Lasgaard & Friis 2015: 13) 

Der er i Langeland Kommune ifølge tal fra Danmarks Statistik 3067 ældre i gruppen 65 – 79-årige og 
1101 i gruppen 80+. Der svarer derfor til 137 ensomme på Langeland. Dog mener Langelands 
Kommunes forebyggelseskonsulent, Pia Helle, at dette tal i realiteten er mere end dobbelt så højt. Helle 
vurderer, at der blandt de 800 individuelle hjemmebesøg (som foretages årligt blandt kommunens 
borgere over 75 år) er over 300 borgere, som må betragtes som ensomme eller socialt isolerede. 

Foruden de som af kommunens forebyggelseskonsulenter vurderes som ensomme eller socialt 
isolerede, er der en gruppe som må formodes at være i en risikogruppe. Størrelsen af denne gruppe er 
svær at definere, men der arbejdes i nærværende projekt ud fra nogle objektive kriterier af, hvornår en 
borger må formodes at være i risikogruppen for at blivesocialt isoleret. Det kan derfor ikke undgås, at 
projektet vil henvende sig til borgere, som ikke selv betegner sig som ensomme eller socialt isolerede, 
men heri ligger også projektets forbyggende element. 

Ifølge Lasgaard & Friis har hverken køn, uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet for borgere 
over 65 år en betydning ift. ensomhed (Ibid.: 14), hvorfor disse parametre ikke er fokuspunkter for 
vores målgruppe. Der er i stedet opmærksomhed på, at der er en betydelig sammenhæng mellem 
ensomhed og civilstand samt, at der en lidt større andel ensomme blandt yngre ældre, der bor i en 
landsby eller i et landområde. 

1 Det er givet, at; personer, der er isolerede, har en forhøjet risiko for at være ensomme – og personer, der er 
ensomme, er oftere isolerede end ikke-ensomme (Lasgaard & Friis 2015.: 15). 
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3. Baggrunden for projektet (hvad er udfordringen og hvori ligger behovet for
metodeudviklingen?)

Baggrunden for projektet ligger i den udfordring det er, at få socialt isolerede ældres ressourcer 
aktiveret i frivillige fællesskaber og aktiviteter. Langeland Kommune har som beskrevet et rigt 
foreningsliv som arrangerer aktiviteter over hele øen, men udfordringen ligger i at få målgruppens 
ressourcer i spil. 

Traditionelt set handler projekter, der arbejder med ensomhed, om at lave en aktivitet for den ældre – 
altså i et klassisk bruger-til-frivillig forhold, hvor man har fokus på den frivilliges ressourcer. Vi mener 
derfor, at der er et stort behov for metodeudvikling ift. inklusion på en (ressourcemæssig) mere 
ligeværdig måde, hvor der først og fremmest er fokus på borgernes ressourcer, og hvordan disse kan 
komme i spil.  

En afgørende udfordring ift. indsatser rettet mod social isolerede er dog ofte selve rekrutteringen af 
deltagere, da mange social isolerede har negative erfaringer med sociale relationer samt vanskeligheder 
ved social kontakt (Ibid.: 18), hvorfor der også er brug for nye metoder ift. opsporing og rekruttering. 
Igen mener vi, at der er brug for at se på borgeren som en ’uudnyttet ressource’, som måske kan få 
mere ud af at være frivillig end bruger.  

Når en kommunal ansat har været i kontakt med en borger, er der en udfordring i, hvordan de frivillige 
kan tage over og få vedkommende inkluderet i de lokale fællesskaber2. Der er derfor et behov for 
metodeudvikling ift., hvordan vi klæder de frivillige på til at gå i dialog med borgeren og rumme de 
udfordringer vedkommende kan sidde med. Endeligt skal der findes en metode til at klæde 
fællesskaberne på til at få sat nye medlemmers ressourcer i spil, som måske ikke selv er vant til at 
opsøge nye fællesskaber på egen hånd og har brug for ekstra opmærksomhed for at kunne bidrage.  

Slutteligt er der brug for metodeudvikling ift. samarbejdet og samskabelsen mellem frivilligcentret, 
foreninger, frivillige og kommunen, da en effektiv opsporing og rekruttering af borgerne er afhængig af 
et solidt parternskab imellem kommunen og civilsamfundet. Samtidig er der behov for at belyse 
effekten af de eksisterende indsatser således, at opsporingen og inkluderingen kan gøre brug af og 
bygge videre på eksisterende kontaktflader mellem borgerne, kommunen og civilsamfundet.  

4. Projektets indhold (aktiviteter, metoder, hovedfaser m.m.)

Da der allerede findes et bred udbud af aktiviteter i Langeland Kommune både indenfor det sociale, 
sportslige og kulturelle, skal der som udgangspunkt ikke udvikles eller opstartes nye aktiviteter for ældre 
i dette projekt.  

Fokuspunkter for projektet er: 

• Rekruttering og opsøgning: Hvordan kommer vi bedst i kontakt med målgruppen og får
afklaret, hvilket engagement der passer bedst til dem?

• Styrkelse af eksisterende fællesskaber: Hvordan sikrer vi, at fællesskaberne rundt på øen er klar
til at inkludere nye medlemmer og får ejerskab over indsatsen?

• Opkvalificering af frivillige: Hvordan klæder vi de frivillige på til at gå i dialog med borgeren?

2 Ift. kontakt mellem borger og frivillig skal der fra borgerens side gives samtykke til at blive kontaktet af en frivillig. 
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• Samskabelse: Hvordan sikrer vi, at projektet giver værdi for både målgruppen, kommunen og
de frivillige?

For at få svar på disse spørgsmål, har vi inddelt projektet i tre faser. Det skal dog nævnes, at vi arbejder 
med en fortløbende evaluering og udvikling, hvorfor vi løbende kommer til at veksle mellem analyse, 
udvikling, afprøvning og evaluering.  

Fase 1: Analysefasen og udviklingsfasen (1 – 9 måned)  

I denne fase skal projektkoordinatoren gennemføre en kvalitativ analyse af: 

- Relevante pilotområder herunder eksisterende foreninger og tiltag på øen, som ønsker at
samarbejde omkring projektet

- Udfordringer for målgruppen for at deltage i de frivillige lokale fællesskaber

- Udfordringerne for fællesskaberne for at være åbne for nye deltagere og bidragsydere

- Opkvalificering af frivillige med fokus på den ’motiverende samtale’

- Samarbejdsmuligheder med fagpersonale fx hjemmehjælpere og evt. opkvalificering

Analysen vil blive foretaget gennem interviews med kommunalt fagpersonale samt via borger og 
foreningsmøder. Fasen har til formål at give en dybere forståelse af: 

- Hvilke forhold der leder eller fastholder ældre i Langeland Kommune i social isolation, og hvor
disse borgere typisk befinder sig rent geografisk

- Hvilke lokale fællesskaber/foreninger som er interesserede i at indgå i et pilotprojekt

- Lokale og kommunale ressourcer og muligheder ift. at skabe en dialog med målgruppen og
udvikle de frivillige lokale fællesskaber

Ift. opkvalificering af frivillige skal projektkoordinatoren danne sig et overblik over eksisterende 
redskaber og teknikker vedr. ’motiverende samtaler’, samt identificere hvem der kan stå for 
opkvalificeringen ift. om der er behov for en ekstern underviser.  

På baggrund af analysen dannes der i styregruppen en fælles forståelse for udfordringer og muligheder, 
hvorefter der udvælges nogle geografiske områder, som kommer til at udgøre pilotprojekter i fase 2.  

For hvert pilotområde skal der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af projektkoordinatoren, lokale 
foreningsrepræsentanter, øvrige frivillige og (så vidt muligt) kommunale medarbejdere. De frivillige skal 
som nævnt opkvalificeres, så de kender til principperne i ’motiverende samtaler’ og er i stand til at 
bruge disse i samtalen med borgeren. Endvidere skal der udvikles et idekatalog fx en oversigt over 
lokale fællesskaber for hvert pilotområde, som de frivillige og fagpersonale kan tage afsæt i, i deres 
dialog med borgerne.  

Endeligt skal der i hver arbejdsgruppe udvikles en kommunikations- og handlingsplan for de enkelte 
pilotområder. Således, at der er klare linjer omkring, hvem der løser hvilke opgaver, og hvordan 
kommunikationen til de kommunalt ansatte og borgerne skal foregå.  

Fase 2: Afprøvning, udvikling og opsamlingsfase (10 – 24 måned) 

I denne fase skal de frivillige ud i praksis og opsøge målgruppen. Der afholdes kvartalsvise møder i 
hver arbejdsgruppe, hvor der samles op på erfaringer og refleksioner ift. opsporing, de ’motiverende 
borgersamtaler’ inklusionen i de lokale fællesskaber, samarbejdsmodellen, kommunikationsplatforme 
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samt materiale. Der nedsættes også en central styregruppe som mødes halvårligt og udveksler erfaringer 
på tværs af arbejdsgrupperne. 

Som en del af opkvalificeringen af de frivillige og fællesskaberne vil der blive afholdt workshops 
og/eller temadage med fokus på motiverende samtaler, social isolation og inkluderende fællesskaber. 
Disse workshops og/eller temadage vil om nødvendigt blive afholdt af eksterne oplægsholdere.   

Slutteligt skal der gøres en endelig status over de metoder, der er udviklet i de forskellige pilotprojekter 
– hvad der har fungeret, og hvad der ikke har. På baggrund af dette udarbejdes en samlet model med
refleksioner og konklusioner fra alle pilotprojekterne, som skal udgøre et samlet koncept for, hvordan
man kan få målgruppens ressourcer aktiveret i fællesskaberne.

Fase 3: Udrulningsface (24 – 36 måned) 

I fase tre skal den endelige model udrulles til hele Langeland. Flere fællesskaber og frivillige skal være 
med i projektet, således, at hele øen bliver dækket og alle borgere – uanset bopæl – kan blive tilbudt at 
blive inkluderet i et fællesskab i den pågældendes nærområde eller andetsteds på øen.  

Der vil i denne som i de øvrige faser være fokus på de transportvanskeligheder, som mange borgere 
står med, og hvordan vi kan overkomme disse.  

5. Kort beskrivelse af den projektansvarlige organisation og evt. samarbejdspartnere.

I projektet oprettes en stilling som projektleder 37 t./ugen. 

Projektet er tilknyttet Frivilligcenter Langeland, som har det overordnede lederansvar (ved 
centerlederen) og ansætter en projektkoordinator til at varetage den koordinerende rolle i projektet. 
Projektkoordinatoren skal have faglige kompetencer, der indebærer projektledelsesevner og en 
ekspertise/erfaring med opsøgende arbejde og borgerinddragelse. Projektets ressourcer består således i 
høj grad i udførelse af organisatorisk arbejde såsom koordinering, samarbejde med relevante aktører - 
med særligt fokus på samskabelse - samt opsporing og rekruttering af brugere og frivillige. 
Medarbejderens faglige kompetencer skal anvendes til at sikre, at projektet organiseres, udvikles og 
fungerer efter hensigten.  

Projektleder koordinerer og varetager det daglige arbejde med projektet. Herunder kontakten til 
samarbejdspartnere, brugere og frivillige og foreninger. Samarbejdspartnerne, herunder Langeland 
Kommune og lokale foreninger, har en nøglefunktion ift. opsporing, da det er de kommunale 
medarbejdere og foreningerne, som er i direkte kontakt med målgruppen. De har ikke noget juridisk 
ansvar for projektet, men indgår som centrale sparringspartnere. Det er en målsætning, at samarbejdet 
bliver formaliseres via samarbejdsaftaler, således, at tilbuddet bliver alment kendt blandt kommunalt 
ansatte og de involverede foreninger.   

Centerlederen ved Frivilligcenter Langeland har ansvaret for dokumentationen af projektet og for faglig 
sparring med projektlederen. Centerleder/Frivilligcenter Langeland har også en vigtig rolle ift. netværk i 
hhv. den frivillige sociale verden og kommunen og således for projektets lokale forankring.  
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Som et projekt under Frivilligcenter Langeland vil projektet være en del af landsorganisationen FriSe. 
Dermed vil centerleder og projektleder have adgang til et landsdækkende netværk af lokale 
frivilligcentre og forskellige typer af (videns)materiale og faglige netværk.  

8. Forankringsplan efter projektperioden
Det er en målsætning, at samarbejdet bliver formaliseret således, at tilbuddet bliver en permanent del af 
kommunens, frivilligcentrets og foreningernes indsats for at få socialt isoleredes ressorucer aktiveret i 
de frivillige fællesskaber. Hermed vil projektet bidrage til forebyggelsen mod ensomhed og udviklingen 
af lokale frivillige fællesskaber. Det er forventningen, at når projektperioden er slut, og der foreligger en 
gennemprøvet og effektiv model, så vil den fremtidige koordinering af tilbuddet være mindre 
ressourcekrævende. Der vil fortsat skulle fundraises til lønkroner, men i et mindre omfang end til det 
ansøgte projekt.

Litteratur: 

- Center for Sund Aldring: Hvad er det gode seniorliv? En kvalitativ undersøgelse af ældre borgeres oplevelse
af livskvalitet i Thisted, Faaborg-Midtfyn og Horsens Kommune, Københavns Universitet, 2017

- Lasgaard, Mathias & Friis, Karina; Ensomhed i befolkningen, 2015

- Region Syddanmark: HVORDAN HAR DU DET? trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i
Region Syddanmark 2017.

http://www.maryfonden.dk/files/files/Lasgaard%20&%20Friis%202015.pdf

