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Det gode liv for ældre

Sønderborg Kommunes værdighedspolitik 
for ældreområdet 2019 - 2022 
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Styringstrekant

Værdighedspolitikken tager afsæt i Sønderborg Kommunes styringstre-
kant. Styringstrekanten sikrer en helhedsorienteret udvikling og sam-
menhæng mellem vision og strategi, kommuneplan, politikker, planer 
og handlinger. Som det fremgår af styringstrekanten, er ’Politikker’ 
afledt af byrådets visioner.

Grundfortælling

I Sønderborg er hele Europa inden for din rækkevidde. Det er her, at 
Skandinavien og det kontinentale Europa mødes og bindes sammen. 
Storbyer som Flensborg, Hamborg og Kiel er vores tætte naboer, imens 
den veludbyggede infrastruktur med motorvej og lufthavn sikrer korte 
afstande til andre metropoler som f.eks. Berlin og København.

Vores særlige placering som naturligt knudepunkt i grænselandet har 
givet os en helt speciel evne til at samarbejde på tværs af grænser, 
kulturer og skel, og i dag bor og lever 120 forskellige nationaliteter i 
Sønderborg.

På den ene side rummer Sønderborg alle storbyens karakteristika:  
Nogle af Danmarks største globale industrikoncerner ligger her.  
Universitetets campus er landets mest internationale med studerende  
fra over 50 lande, og snakken på alverdens sprog summer i byens  
mange restauranter og caféer. Det er også i Sønderborg, at du finder 
ligeså mange kulturoplevelser og events, som der er dage i året.

Men Sønderborg er på samme tid også noget ganske andet, for vi er  
en storby midt i naturen. Her er skove, strande, bakker, lunde og søer. 
Her er 250 km krøllet kystlinje. Her er plads til udfoldelse, ro og dybde.

Grundfortællingen

Sønderborg 
- udsigt i verdensklasse

Storbyen
i naturen

Handlekraft

Grænseland

Styringstrekanten

Planstrategi

Kommuneplan

Planer

Vision

Politikker
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Et godt liv

Vi sætter borgerne forrest – vi tror på 
borgernes potentiale og arbejder med ud-
gangspunkt i borgernes håb og drømme. 
Vi vil arbejde med målrettede, helhedsori-
enterede og fælles indsatser, så borgeren 
ser kommunen som én samlet enhed. 
Vi vil fortsætte med at gøre det gode 
liv muligt for alle borgere i Sønderborg 
Kommune.

De seks fokusområder

Byrådets Vision og Planstrategi tager ud-
gangspunkt i hele Sønderborg Kommune 
– med områdets unikke position med 
særegne landskaber, landsbyer, byer og 
kulturhistorie. 

Byrådets tre fyrtårnsprojekter, Project- 
Zero, Byens Havn og Nordals Ferieresort, 
er udtryk for, at vi tør satse, prioritere, 
handle og gennemføre. De seks fokus-
områder er udpeget af Byrådet og skal 
skabe sammenhæng mellem den over-
ordnede vision for kommunens udvikling 
og de fokusområder samt handlinger, der 
arbejdes med på tværs af fagudvalg og 
politisk ståsted. De seks fokusområder er 
udtryk for en politisk prioritering af em-
ner, som skal sætte retning for arbejdet i 
hele Sønderborg Kommune.

Arbejdsmarked,  
videns- 

samfund og 
erhvervsklima

Grøn 
omstilling

UddannelserTurist-
destination

Bæredygtige 
byer, lokal- 
samfund og 
fællesskaber

Et godt 
liv

Byrådets 
Vision og 

Planstrategi

I Sønderborg Kommune går vi foran – vi har 
”udsigt i verdensklasse”. Vi tænker nyt, kreativt og 
forebyggende på ældreområdet, så vi i fællesskab 
fortsat kan skabe forudsætningerne for Det gode 
liv for ældre borgere.

Med høj faglighed, omtanke og omsorg sætter vi 
borgerne forrest. Vi tror på borgernes potentialer 
for at kunne selv og tag er udgangspunkt i deres 
behov, håb og drømme. 

Værdighedspolitikkens vision, værdier og fokus-
områder udfoldes i et aktivt samspil mellem bor-
gere, pårørende, kommunen og det øvrige sam-
fund. Vi har alle et ansvar – for sammen kan vi 
støtte op om det gode liv for borgerne. Målgruppen 
for politikken er borgere, som hovedsageligt har 
tilknytning til seniorområdet. Politikken har samti-
dig fokus på pårørende, frivillige og andre borgere, 
som spiller en central rolle for målgruppen. 

Værdighedspolitikken omfatter den tidligere 
demenspolitik og pårørendepolitik. Dermed er 
tre politikker blevet til én.

Denne politik beskriver de overordnede værdier 
og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og 
pleje. Værdighedspolitikken udfoldes ud fra det 
politisk fastlagte serviceniveau i kommunen.

Værdighedspolitikken bygger videre på igangvæ-
rende initiativer og erfaringer. Det er blandt andet 
metoderne i ”I sikre hænder”, rehabiliteringsstra-
tegien, demensindsatsen og konkrete indsatser, 
som det gode måltid på plejecentrene og palliativ 
pleje i hjemmeplejen og sygepleje på borgerklinik-
ker. Den tværgående sundhedspolitik, bæredyg-
tighedspolitik og medborgerskabspolitik spiller en 
central rolle på ældreområdet, og værdighedspoli-
tikken skal ses i samspil med dem. 

Indledning
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Vær dig – og vær det i et liv, hvor du selv bidrager
med det, du kan. Hvor du er med i gode fællesska-
ber og får rørt krop og sjæl. Hvor du føler, at du 
har et godt liv. Hvor samfundet tager hånd om dig 
på en anerkendende og værdig måde, når du ikke 
selv formår det længere. Det handler denne politik 
om. Om at være dig – med respekt for de fælles-
skaber, du er i, og det samfund du lever i.

I Sønderborg Kommune værner vi om værdierne
dialog, anerkendelse, samarbejde og engagement.
Tager vi udgangspunkt dér, er der gode mulighe-
der for at nå hen, hvor du gerne vil være: dig selv i 
eget liv, anerkendt og respekteret som den du er – 
med plads til forskellighed og personlighed, mødt 
med empati, professionalisme og høj faglighed.

Vi har revideret Værdighedspolitikken, der gælder 
for perioden 2019-2022, og bygger med det senest 
tilføjede fokusområde: Bekæmpelse af ensomhed, 
sorg og tab af livsmod videre på det gode funda-
ment, der allerede er lagt. 

Værdighedspolitikken understøtter, at borgerne 
oplever, at ensomhed bekæmpes i samspillet 
mellem kommunale kerneopgaver, aktivt medbor-
gerskab og frivilliges engagement. 

Vi ser vore borgeres pårørende, frivillighedsom-
rådet, foreningerne og civilsamfundet som vigtige 
samarbejdspartnere og ressourcer. 

Politikken bliver til handling i konkrete målsæt-
ninger på ældreområdet. Med værdighedspolitik-
ken i hånden vil vi fortsætte og styrke indsatsen 
med værdighed.

Preben Storm  
Formand for Social- og Seniorudvalget 
i Sønderborg Kommune 

Værdighed
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 Vision:
Aktive ældre i eget liv – med omtanke og omsorg 

Borgerne 
• ønsker at være selvhjulpne og selvbestemmende længst  
 muligt i eget liv
• har retten til og mulighed for at leve det liv de kan og 
 vil leve
• er medansvarlige og har medindflydelse ligegyldigt,  
 hvor de er i deres liv
• understøttes af medarbejdere med høj faglighed og respekt
• kan være sig selv med respekt for fællesskabet

Værdier:
• Anerkendelse viser sig ved, at borgerne i en respektfuld og  
 ligeværdig relation bliver set, hørt og mødt

• Engagement viser sig ved et medmenneskeligt og fagligt  
 engagement i samværet med borgerne

• Dialog viser sig ved, at vi lytter til hinanden og skaber en  
 fælles forståelse af borgernes situation, og hvad der kan  
 give livskvalitet og et godt liv

• Samarbejde viser sig ved et samspil mellem borgere, 
 pårørende, frivillige og medarbejdere om en fælles 
 sammenhængende indsats

Når værdierne er i spil oplever borgerne nærvær, tryghed 
og respekt i mødet med kommunens medarbejdere. 

Vision og værdier for værdighedspolitikken

”Værdighed i ældre plejen er, 
når jeg kan deltage i aktiviteter, 
der interesserer mig.”
Deltager i inspirationsseminaret
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”Der er ikke noget  
bedre end at se  
en ældre, der smiler.”
Deltager i inspirationsseminaret
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Værdighedspolitikkens fokusområder

Værdighedspolitikken har syv fokusområder i 2019 - 2022:
• Livskvalitet
• Selvbestemmelse
• Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
• Mad og ernæring
• En værdig død
• Pårørende
• Bekæmpelse af ensomhed

”Værdighed er, når den, der 
plejer og hjælper én, stadig 
kan se og respektere, at 
man har ønsker og følelser, 
selvom man ikke altid 
formår at forklare.”
Deltager i inspirationsseminaret
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Livskvalitet

Fortsat at leve et liv tættest muligt på det, som man er 
vant til og glad for
Borgerne oplever en medmenneskelig og faglig interesse og  
respekt for det menneske, de er. Gennem arbejde med livs-
historien og medinddragelse af borgerne støttes de så vidt mu-
ligt i at gøre de ting og leve det liv, som giver dem livskvalitet. 
Det gælder uanset, om de er udfordret af fysiske funktionstab, 
psykisk sygdom, en demenssygdom eller sociale problemer. 

Selvhjulpen længst muligt
Borgerne oplever, at de er aktive i eget liv. De oplever, at det 
de kan selv, gør de selv. Et centralt afsæt for indsatser og 
pleje på  ældreområdet er forebyggelse, rehabilitering og tidlig 
opsporing af sygdom.

I et tæt samarbejde arbejder medarbejderne målrettet for at  
støtte borgerne i at gøre ting selv, så de forbedrer eller bevarer  
deres fysiske kunnen, sociale liv og mentale trivsel. Nærvæ-
rende med arbejdere arbejder efter mål og med indsatser, som 
borgerne i videst mulig omfang er med til at definere og som 
tager afsæt i deres behov, drømme og egne ressourcer.

Velfærdsteknologi er med til at understøtte borgernes mu-
lighed for et hverdagsliv med størst mulig selvstændighed, 
værdighed og tryghed. Det er vigtigt, at borgerne får et godt 
kendskab til teknologien, så de er trygge ved den og kan få 
størst mulig gavn af den. Medinddragelse af borgerne er her 
helt centralt. 

Muligheden for at have et aktivt og socialt liv
Borgernes mulighed for og lyst til at være aktive og have 
et socialt liv på forskellig vis understøttes af meningsfulde 
aktiviteter og tilbud i kommunen og i det øvrige samfund. I et 
aktivt samspil er pårørende, frivillige og kommunen med til 
at gøre det muligt for borgerne at deltage i sociale aktiviteter 
og derved forebygge uønsket ensomhed. Der er respekt for 
borgerens ret til selv at vælge det sociale liv og de relationer, 
som de ønsker.
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Selvbestemmelse

Borgernes behov og ønsker er i fokus
Hverdagens fleksible rammer betyder, at medarbejderne 
stopper op og tager udgangspunkt i borgernes aktuelle situ-
ation og behov. I et tæt samspil mellem borgernes ønsker og 
medarbejdernes faglige indsigt og sunde fornuft er der plads 
til borgernes små indskydelser og til at sikre den basale pleje. 
Der er gensidig fleksibilitet og forståelse mellem borgerne og 
medarbejderne, som tager udgangspunkt i dialog og samar-
bejde, og det betyder, at begge parter har blik for, at tingene 
skal hænge sammen.

Være den, man er
Borgerne oplever, at der er plads til at være sig selv, og at 
de så vidt muligt kan fastholde de vaner og rytmer, som de 
trives med. Borgerne har en dagligdag, som de har det godt 
med, og der støttes op om deres muligheder for selv at be-
stemme døgnrytmen og deres tøj.

Mulighed for at fortsætte et liv med nærhed og  
som par
Der er grundlæggende respekt for og anerkendelse af bor-
gernes behov for nærhed og kærlighed hele livet igennem. 
Der er plads til at fortsætte et liv som par på forskellig vis 
og til, at nye forhold opstår. Det betyder, at borgerne og de 
pårørende bliver hørt og set, og at der søges de bedst mulige 
løsninger for dem, så de kan fortsætte et liv som par med 
nærvær og samvær.

Understøtte de allersvageste borgeres ønsker 
og behov
I de situationer, hvor borgerne ikke selv er i stand til at tage 
vare på eget liv, er samarbejde med pårørende helt centralt. 
Med fokus på at understøtte det gode liv for borgerne i den 
aktuelle situation søges en fælles vej gennem tæt dialog med 
de pårørende. 

Hos de borgere, som ikke har pårørende eller netværk, er der 
en særlig opmærksomhed og støtte, så de kan få en menings-
fuld hverdag på trods af forskellige udfordringer.

”Værdighed er, når man
stadig bliver set og hørt
som det menneske, man
er, og bliver talt til som et
selvstændigt menneske.”
Deltager i inspirationsseminaret



Værdighedspolitik 2019-2022  ·  11

”Der bliver taget hånd om 
dem, som ikke selv kan tage 
vare på sig selv.”
Deltager i inspirationsseminaret
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Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Samspillet er let og indsatser er koordinerede
Der er sammenhæng og forudsigelighed i den samlede ind-
sats. Borgerne og de nærmeste pårørende ved, hvad der skal 
ske. 

Samspillet mellem borgerne og kommunen er så let som mu-
ligt. Ansvarlige og imødekommende medarbejdere, som kan 
hjælpe borgerne videre. Der er fokus på den gode opstart hos 
nye borgere og det afklares tidligt, hvem de centrale kontakt-
personer er. Samtidig får de svageste borgere så vidt muligt 
besøg af de samme medarbejdere.

Samarbejde på tværs af sektorer og fagligheder betyder, at 
indsatser koordineres, og der arbejdes efter fælles mål, som 
samlet giver mening for borgerne. Det er med til at give tryg-
hed og kontinuitet i ofte komplekse forløb.

Anerkendende og fagligt dygtige medarbejdere
Borgerne oplever nærværende, positive og fagligt dygtige 
medarbejdere. De har en grundlæggende ligeværdig, med-
menneskelig og respektfuld måde at være sammen med 
borgerne på. Medarbejderne er uddannet eller oplært til at 
arbejde med det, de gør, og der er overensstemmelse mellem 
kompetencer og opgaver. 

Medarbejderne er på forkant. Det vil sige, at de er forudseen-
de og nærværende i den aktuelle situation.

Det rette tilbud for borgerne
Med udgangspunkt i borgerne og et individuelt skøn søges  
de bedst mulige løsninger og tilbud. Løsninger der så vidt  
muligt tager højde for egnede rammer, høj faglighed og 
kendskab til borgernes behov, håb og drømme. Der er sær-
lig opmærksomhed i forhold til socialt udsatte borgere og 
borgere med demens, sindslidelser og fysisk og/eller psykisk 
funktionsnedsættelse. Via velfungerende tværfagligt sam-
arbejde, oplever borgere, der flytter fra et tilbud til et andet 
fortsat værdige og egnede tilbud.

Anerkendende samarbejde med frivillige
Frivillige spiller en stor rolle i forhold til at skabe livskvalitet 
og livsglæde for ældre. En rolle, som kommunen ønsker at 
understøtte og udbygge. Kommunen indbyder til et ligevær-
digt og anerkendende samspil med de frivillige. Med ud-
gangspunkt i borgernes behov er der plads til fleksibilitet og 
de frivilliges selvbestemmelse. 

Et styrket samspil kan skabe flere muligheder for ældre, og 
gøre en forskel for borgere, som føler sig ensomme.

”At kunne selv, at gøre 
det man har lyst til.”
Deltager i inspirationsseminaret
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Mad og ernæring

Et måltid, som vækker appetit og giver velbehag
Borgerne oplever måltidet som indbydende, så de får lyst til 
at spise både alene og sammen med andre. Medarbejderne 
har fokus på at skabe behagelige omgivelser at spise i og en 
god stemning, som kan vække borgernes appetit. 
Der er opmærksomhed på borgere i eget hjem og deres 
muligheder for at spise sammen med andre. Her er samspil-
let mellem pårørende, frivillige og medarbejdere af central 
betydning for, at gøre det muligt for borgerne at mødes med 
andre. 

Plads til vaner og ønsker for måltidet
Borgerne oplever, at de har indflydelse på den mad og drik-
ke, som serveres. Der er så vidt muligt plads til deres vaner 
og fleksibilitet i forhold til spisetider. Der er fokus på traditi-
oner, og der bliver gjort ekstra ud af måltiderne på helligda-
ge, højtider og mærkedage.

Et liv med sund og nærende kost
Borgerne oplever, at maden fra kommunen er varieret, af 
god ernæringsmæssig kvalitet og kan tilpasses deres behov. 
Medarbejderne har fokus på tidlig opsporing og forebyggelse 
af underernæring og væskemangel. 
For borgere med særlige behov og småtspisende borgere er 
der mulighed for rådgivning om ernæringsrigtig kost og om 
omsorgstandpleje. 

”De frivillige kan hjælpe med at skabe 
sociale spise steder og få de ældre  
sammen. Man kan fx benytte ledige 
lokaler, hvor de ældre kan komme.”
Deltager i inspirationsseminaret

”At livet er så tæt på det, 
det var engang, at der 
fx er plads til at få vin 
og øl til maden.”
Deltager i inspirationsseminaret
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En værdig død

Værdig afslutning på livet
Borgerne oplever, at de mødes med respekt og anerkendelse, 
og at der tages udgangspunkt i deres livshistorie, situation og 
behov i relation til den forestående død. Der er mulighed for 
støtte, nærvær og så vidt muligt én at holde i hånden.

Der tages afsæt i borgernes ønsker for livets afslutning i de 
situationer, hvor det er muligt. Deres ønsker til, hvem der 
skal være hos dem, og hvor de ønsker at være i den afslutten-
de fase af deres liv, respekteres. Med omtanke taler medar-
bejderne, borgerne og deres pårørende om livets afslutning 
og de muligheder, der kan være.

Velfungerende samarbejde om den døende
Borgerne oplever, at de er i fokus for et velfungerende tvær-
fagligt samarbejde mellem de parter, som er centrale for en 
værdig afslutning på livet. Medarbejderne hjælp er med ko-
ordinering med praktiserende læge, palliative team, hospice, 
sygehus, frivillige og pårør ende m.fl. Der er også fokus på 
tilbud om lindring i den sidste tid.

I samspil med de pårørende er der fokus på at tage hånd om 
borgeren og deres ønske om at have nogen omkring sig i den 
sidste tid. Borgernes og de pårørendes kendskab til våge-
koneordningen betyder, at de så vidt muligt kan involveres, 
hvis det er et ønske. Det kan være med til at skabe ekstra 
tryghed og nærvær for borgere, der ikke har pårørende eller 
som støtte til pårørende.

Omsorg og støtte til pårørende
De pårørende oplever medarbejdere, som står til rådighed 
med støtte og rådgivning igennem hele forløbet og kan tage 
en snak med dem om den aktuelle situation.
For de borgere, som har mistet en samlever eller ægtefælle, 
vil der være mulighed for opfølgende samtale med henblik på 
at støtte den efterladte. 

”Lad borgeren tage stilling
til sin egen død. Hvad der
skal ske før, under og efter.
Tal med lægen om det og
få det defineret. Det kunne
tages op på temamøder i
ældrerådet.”
Pårørende til borger med demens
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Pårørende

Centrale i borgernes liv
Den nærmeste pårørende er den, som borgerne selv bestem-
mer, det er, og som selv ønsker at være det. Det kan fx være 
ægtefælle, partner, barn, en ven eller naboen. Der er respekt 
for, at borgerne selv bestemmer, hvem der skal inddrages og 
have viden om deres situation. 

De nærmeste pårørende oplever, at de inddrages og anerken-
des, som vigtige samarbejdspartnere og videnspersoner. Der 
er et konstruktivt samspil mellem de nærmeste pårørende og 
medarbejderne, for at understøtte et værdigt liv for borgerne.

Gensidig forventningsafstemning
Dialog og gensidig forventningsafstemning mellem borgerne, 
de pårørende og medarbejderne er centralt. Det er vigtigt, at 
den aftalte hjælp er meningsfuld for borgerne og de pårøren-
de. Forventningsafstemning er med til at afklare, hvilke op-
gaver kommunen kan hjælpe med, hvad de pårørende kan og 
hvad andre, som borgernes øvrige netværk eller frivillige kan 
bidrage med. Der er fokus på at afstemme forventninger i takt 
med, at borgernes eller de pårørendes situation ændrer sig.

Pårørende oplever værdighed, når rammerne om 
borgerne er gode
De pårørende oplever, at medarbejderne er med til at sikre, 
at borg erne får den hjælp, som de har brug for. De oplever 
tryghed, når de ved, hvad der skal ske, og hvad de kan for-
vente. 

De pårørende oplever, at der er respekt for, at de er de 
pårørende, som de magter at være. De bliver anerkendt som 
ligeværdige partnere ligegyldigt, hvor meget eller hvor lidt de 
kan bidrage med. De oplever, at de så vidt muligt kan bevare 
en værdig relation til deres nærmeste, med den rigtige balan-
ce mellem at være fx ægtefælle, og den der hjælper til.

Mulighed for et frirum
Mange pårørende vil gerne hjælpe og løfter mange opgaver, 
når deres nærmeste har et øget behov for hjælp. Medarbej-
derne er opmærksomme på at støtte de nærmeste pårørende, 
så de kan takle hverdagen som pårørende og selv kan vur-
dere, hvor stort et ansvar de kan magte. Det kan være ved 
at minde de pårørende om, at de skal give sig selv et frirum, 
give lidt mere slip og tage imod den støtte og hjælp de kan få 
af borgerens øvrige netværk, frivillige eller af kommunen. 
De pårørende oplever, at der er muligheder for aflastning, 
så de kan opleve et frirum i hverdagen. Der er fx forskellige 
frivillige og kommunale tilbud, som kan lette hverdagen. Det 
kan være besøgsvenner eller pårørendekurser.

”Jeg kan godt lide, når jeg 
bliver betragtet som et 
selvstændigt menne ske, der 
kan klare sig selv, og det har 
jeg så også gjort i mange år.”
En borger i hjemmeplejen

”Der er mange forskellige
pårørende. Det er vigtigt
også at huske dem, som ikke
brokker sig eller råber højt.”
Pårørende til borger med demens
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”Jeg kan ikke bare tage ind i byen og 
sige, skidt være med det. Det er hårdt 
i længden. Jeg går til kegling hver 
fredag og det er så mit frirum. 
Det nyder jeg altså. ”
Pårørende til borger i hjemmeplejen
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Bekæmpelse af ensomhed

Sammen gør vi noget ved det
Borgerne oplever, at medarbejderne spørger interesseret ind 
med fokus på borgere, der viser tegn på ensomhed. Ensom-
hed er en individuel følelse og alle kan føle sig ensomme eller 
ufrivilligt alene. 

Bekæmpelse af ensomhed er, at borgere, pårørende og med-
arbejdere sammen har mod på at tale om ensomheden. 

I tæt samarbejde med medarbejdere på tværs af faggrupper, 
frivillighedsområdet, foreningerne og pårørende forebygger 
vi uønsket ensomhed.

Blive mødt med opmærksomhed
Borgerne oplever, at tidlig opsporing sker ud fra en medmen- 
neskelig og faglig opmærksomhed. Medarbejderne ved, hvem  
der kan hjælpe, når de ser tegn på ensomhed, sorg eller tan-
ker om selvmord. 

Borgerne oplever, at medarbejdere er opmærksomme og 
nærværende i dialogen. Indimellem handler det blot om at 
lytte og lindre, så vidt det er muligt.  

Én at følges med
Borgere, der oplever tab af netværk eller føler ensomhed, op- 
lever, at der er mulighed for at være med i fællesskaber. Med-
arbejderne kan guide og har kendskab til aktuelle aktiviteter, 
der kan være med til at bekæmpe ensomhed og tab af livsmod. 

Borgerne oplever, at det er muligt sammen med medarbej- 
derne at finde frem til den enkeltes ønsker og behov for kon-
takt ved at ”gå nogle skridt sammen”. Pårørende, naboen, en 
”gammel” ven eller andre nære venner eller professionelle fx 
egen læge ved nogle gange, hvad der skal til for at minimere 
ensomheden. 

Føle, at man bidrager med noget
Borgerne oplever, at medarbejderne sammen med pårørende 
hjælper, når uønsket ensomhed overskygger de meningsfulde 
sammenhænge. Det kan være gennem ”livshistorier” og hjælp 
til at minde om det, der er vigtigt og betyder noget for den 
enkelte. Det giver værdi at betyde noget for nogen og at blive 
mindet om relationerne gennem livet, og det den enkelte kan 
bidrage med.

Alle kan være med til at bekæmpe ensomhed i dagligdagen 
fx ved at ”holde lidt øje med hinanden”. Det er en del af sam-
menhængskraften i det givne fællesskab.
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”Social kontakt – hvis man 
ikke ønsker at sidde alene 
der hjemme.”
Borger
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