
Bryd tabu om ensomhed

• Lav stor event – kick start – der kan skabe opmærksomhed

• Opfordre til at alle byder sig til når det er oplagt at sætte tabuet på dagsorden

• Overvej hvordan i kan skabe ringe i vandet

• Deltag i projekter/initiativer der kan være med til at udvikle området

• Anvend relevant facebookside til at gøre opmærksom på emner relateret til tabuet samt handlingsanvisning ved behov for 
hjælp/støtte/viden. Borgerfortællinger fungerer godt som bærende element i opslag. 

• Sæt emnerne på dagsorden i relevante enheder/afdelinger/foreninger/arbejdspladser i har adgang til (fx personale, 
frivillige og brugere, ældreråd)

• Find andre aktører der kan udbrede kendskabet i deres netværk

• Lav artikler - fx i det lokale Helse, personaleblade, familie journalen – hvad der er relevant og muligt 

• Formidl viden og resultater til lokale interessenter

• Hold gryden i kog – opfølgende event / løbende opmærksomhed på emnet 

Bilag:
- Oversigt over tiltag 
- Ringe i vandet
- Eksempler på  PR 



Arrangementer

Temaeftermiddag på Horsens Ny 
Teater 5. april 2018

Workshop i Det folkelige Forum 
foråret 2018

Planlægning af opfølgende 
temadag til efteråret er i gang

Oplæg

I 2018 mange oplæg/samtaler om de nye 
forebyggende tiltag samt Skiftesporets tilbud 
til relevante samarbejdspartnere og frivillige 
foreninger.

Ældrerådet opsøgende i lokalområdet med 
Alder Bedst

Oplæg på samråd i 2018 og igen april 2019

Oplæg i velfærds- og sundhedsudvalget jan 
2019

Oplæg i ældrerådet april 2019

Tale v/ 75 års fødselsdagsarrangement april 
2019

Tale v/ frivilligcafé i aktivitetscenter april 
2019

Oplæg til temadag for hele afd. for 
aktiviteter og frivillige maj 2019 – udsat til 
sept.

PR

Temadagen reklameret via Pyloner ved 
indfaldsveje

Mange Facebookopslag

Mange pressemeddelelser der er ført til 
artikler i lokalavisen

Et Radio og TV indslag

Flere artikler i Os imellem og på Horsens 
kommunes medarbejderportal

3 annoncer om bekymringshenvendelser

2 Artikler i Dit Helse (En ved opstart og en ved 
afslutning af projektet)

Case som debatoplæg til KL

Aldersdepression og inklusion i fællesskaber 



De forebyggende 
medarbejdere

Medarbejdere fra det 
sociale 

rehabiliteringstilbud 
Skiftesporet

Borgerkonsulent fra  
Sund By Horsens

Frivillige fra 
Seniornet, Dansk 

Folkehjælp 

Frivillige og 
medarbejdere fra de 
åbne aktivitetscentre

Funktionsleder 
for aktiviteter og 

frivillige

Sundhedscenterleder 
Vital Horsens

Horsens 
kommunes 

kommunikations-
medarbejder

Deltagere i projektgruppen, Sikkert Seniorliv Horsens
Aktører der er inddraget undervejs i projektet

Borgere vi er kommet i kontakt med gennem forløbet

Ældrerådet/
Alder Bedst

Samråd/
centerråd i åbne 
aktivitetscentre

Apoteker
Biblioteket
Genbrugs-
Butikker

Horsens Provsti

Praktiserende læge: 
Sygeplejersker og 

lægesekretærer i hele 
kommunen 

Interne 
samarbejdspartnere i  

kommunen:
Visitation 
Sygepleje

Terapeuter
Aktivitetspersonale

Hjernekernen
Demenskonsulenter

Hjemmepleje
Øvrige medarbejdere i sundhed 

og omsorg

Tilflyttere 65

Enker/Enkemænd 65
Ægtefæller til borgere 

der flytter på plejehjem 

Borgere hvor livet har 
taget en uventet 

drejning 

Borgere der har brug 
for socialt 

rehabiliteringstilbud

Frivillige udenfor 
projektgruppen som 

hjælper med at udbrede 
kendskabet til tilbuddene

Frivillige og borgere med 
interesse for fællesskaber, 

ensomhed og aldersdepression

Borgere, der går 
med bekymringer 
om en medborger

Ringe i vandet



Budskabet bredes via KL



Temadag – relationer er sundere end gulerødder

Der var også info om temadag på pyloner ved indfaldsveje



Artikel i Helse foråret 2018 



Artikel fortsat



Annonce: Bekymringshenvendelser
I lokalavisen sidste uge i nov. og dec. 2018 samt jan 2019

Pressemeddelse



Facebook…

NB! Mange af facebookopslagene i dette dokument har også været sendt ud som 
pressemeddelelser og lagt på Horsens kommunes medarbejderportal. Nogle af dem har også 
ført til artikler i lokalavisen med nogenlunde identisk indhold. 





Artikel: Os imellem og facebook? Juni 2018



TV 2 syd: Juni 2018: Om relationer og fællesskaber
Østjyllands radio 

Aug 2018: Det lille skub 





Artikel i Sundhed og omsorgs medarbejderblad ”OS imellem” Jan 2019 



(Marts 2019)

Der blev holdt velkomsttale  v/ Sundhedscenterleder 
Anne Sloth Egholm. Fokus var et aktivt ældreliv
og perspektiver fra projekt Sikkert Seniorliv.
109 personer deltog i fødselsdagsarrangementet.



Artikel i Helse foråret 2019 



Artikel fortsat



April 2019: Pressemeddelelse, Artikel i Horsens folkeblad 
samt på Horsens kommunes medarbejderportal



2. Maj 2019



Artikel i Sundhed og omsorgs medarbejderblad ”OS imellem” Maj 2019 

*Mangler det endelige layout, så her i sin rå form 


