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Forslag til nyt tema om ensomhed i værdighedspolitikken D. 12.09.2019

Ensomhed

Faxe Kommune vil:

Have fokus på, at ensomhed er en subjektiv følelse
Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde sociale relationer og en følelse 
af manglende nærhed og samhørighed med andre. Faxe Kommune skal have en vifte af aktiviteter og tilbud 
om fællesskaber, som afsæt for dannelse af tættere relationer. Opmærksomheden skal rettes på, at man 
godt kan føle sig ensomhed, selvom man er sammen med andre. 

Prioritere ensomhed er et fælles ansvar
Ensomhed er et fælles anlæggende, som der skal rettes opmærksomhed mod på tværs af kommune, 
civilsamfund og private instanser. Alle kommunens centre og områder, foreningsliv, frivillige samt private 
aktører, kan både hver for sig og i fællesskab gøre en forskel for at minimere ensomhed i lokalsamfundet. 
Faxe Kommune ønsker at indgå i samskabende projekter og indsatser.

Styrke fokus på, at ensomhed er noget, vi taler om
Kun de færreste har lyst til at sige højt, at man føler sig ensom, hvilket gør, at ensomheden er noget, vi kan 
have svært ved at tale med hinanden om. Det er derfor vigtigt, at alle arbejder sammen om, at ensomhed er 
noget, vi kan tale åbent om og har opmærksomhed på at spørge ind til. Følelsen af at være uønsket alene, er 
en naturlig følelser, vi alle kan have i kortere eller længere perioder gennem livet.

Forslag til indsatser

Indsats Indhold Skønnet årlig udgift

Ansættelse af 
fællesskabsambassadør

Oprettelse af en ny funktion/stilling som har til 
formål at arbejde specifikt på tiltag målrettet 
minimering af ensomhed. Tiltagene går på tværs af 
civilsamfund, private og kommunale aktører og 
målrettes både by- og landområder i Faxe Kommune.

575.000 kr.

Etablering af 
samskabelsesprojekter og 
initiativer med frivillige 
foreninger.

Der tænkes her på etablering af aktiviteter i 
lokalområderne, såsom petanquebaner, 
spiseklubber, samtalegrupper osv.

75.000 kr.

Markedsføring, 
materialer, lokale leje og 
andet.

Til operationalisering af ovenstående tiltag under 
Fællesskabsambassadøren.

50.000 kr.

I alt 700.000 kr.

Center for Sundhed & Pleje


