
UDVIKLINGSDAG

Forebyggelse af ensomhed 

i Hillerød Kommune

d. 27.3.2014



KOM MED!
Et samskabelsesprojekt om motionsbaserede fællesskaber

Formål: 

At skabe samarbejder på tværs af kommune og foreningsliv til 

gavn for ældre, der står eller føler sig udenfor fællesskabet og er 

inaktive.

Finansieret af Ældrepuljen og løber over 2014-2015 

Samskabelsesprojekt mellem Hillerød Kommune, 

Frivilligcenter Hillerød og foreninger mm. 

Kom med! danner rammen for dagen i dag, men I er dem 

der gør den store forskel for de ældre, der er uden for 

fællesskabet



Dagens mål
- Hvad er formålet med dagen?

Vi ser ressourcer og muligheder på tværs

Vi bekæmper ensomhed i fællesskab, både ved fælles 

initiativer og på vores egen ”boldbane”

TEMADAG FOR 

FORENINGER

TEAMDAG FOR 

MEDARBEJDERE

FÆLLES 

UDVIKLINGSDAG 






Hvem er her

Hjemmeplejen

Rehabiliteringen

Praktiserende læge

Træningssektionen

Kræftens bekæmpelse 

Hjerteforeningen 

LOF

Ålholm IF

Omsorgsgruppen, Egebakken 

Omsorgsgruppen, Egebakken

Hillerød Motionsvenner

Styrk din krop

Røde Kors  

Ældre Sagen

Hillerød Ældreråd

Brødeskov Lokalråd

Lions Park Plejecenter

Hillerød Seniortours

Besiddergruppen Nordsjælland

Frivilligcenter Hillerød



KOM MED!
- Et aktivt seniorliv for alle

Hvad kan I bruge et projekt som Kom med! til?

Faglig sparring og hjælp til at start af nye initiativer og aktiviteter

Hjælp til netværksdannelse og til at skabe kontakt med oplagte 

samarbejdspartnere – både blandt frivillige og ansatte

Udbrede viden om områderne: ældre, motion, sårbarhed og 

ensomhed 

Hjælp og sparring til rekruttering af nye frivillige og deltagere

Hjælp til at skabe synlighed og PR om eksisterende og nye 

aktiviteter og tiltag 

Hjælp til at opsætte og facilitere møder mellem oplagte 

samarbejdsparter 

Udvikling af et forum for videndeling, erfaringsudveksling og 

idéudvikling på området

Tilbyde relevante kurser og temaområder, der er relevante for jer

Evt. praktisk hjælp: lån af lokaler, projektor osv.



Fremgangsmåde idag
- Hvad er målet med dagen?

At der i fællesskab videreudvikles på de ideer, som er 

fremkommet både fra udviklingsgruppen og fra deltagerne på 

de to temadage, så rammen ændres fra at generere viden til 

konkret handlen

…og måske der kommer nye idéer

At alle får skrevet et ”postkort” og kommer hjem med en 
”Huske-liste” til køleskabet 



Program

1 Velkomst og præsentation 9.00 – 9.45

2 Gruppedrøftelser 9.45 – 10.15

3 Præsentation af evt. nye idéer i grupperne 10.15 – 10.25

Pause 10.25 – 10.30

4 Idéudvikling – idéerne skal finde form og ejermænd 10.30 – 12.00

5 Opsamling og afrunding 12.00 – 12.15

Frokost – spis her eller tag med hjem 12.15 – 12.30



De vigtige pointer

Hver fjerde ældre oplever ensomhed – men på forskellig vis 

Man kan være frivilligt alene, men ikke frivilligt ensom!

Der er lige mange ensomme i foreningerne som udenfor for 

foreningerne 

Flertallet vil gerne møde flere mennesker men savner 

følgeskab, hjælp til at finde en stol eller ‘et kærligt skub’ 

/invitation 

Ensomhed mindskes ved nærvær – ikke kun samvær; det 

vigtige er en ‘anledning’ til at lære andre at kende

Et nej er ikke altid et udtryk for, at man ikke har et behov for 

at være mere sammen med andre



FREMLÆGGELSE AF IDÉER 

FRA TEMADAGENE



Fremlæggelse af idéer
- Hvordan forebygger vi ensomhed? 1

IDÉER

MERE VIDEN OM TILBUD - BINDELED 

• Mere viden om tilbud for de ældre borgere, dermed at medarbejdere kan 

fungere som bindeled mellem de ældre og tilbuddene. 

• Frivillige foreninger kan informere de ældre borgere om sine tilbud og aktiviteter.

FØLGEORDNINGER OG VIDEN OM TRANSPORTMULIGHEDER

• Følgeordninger. Etablering af, og mere information om, følgeordninger til dem, 

der gerne vil følges med nogen til aktiviteten.

• Bedre transportmuligheder. Nogle borgere afskæres fra at kunne deltage pga. 

dårlige eller få busforbindelser.

SÆRLIGE ARRANGEMENTER FOR HILLERØDS ÆLDRE BORGERE

• Arrangementer særligt for tilflyttere.

• Opmærksomhedsuge.

• Seniormesse, hvor de enkelte tilbud fremlægges for både borgere og 

fagpersoner, mv.

• Informationsaften omkring normale reaktioner efter et tab. 



Fremlæggelse af idéer
- Hvordan forebygger vi ensomhed? 1

IDÉER

OPSLAGSTAVLE PÅ TVÆRS AF FORENINGERNE I KOMMUNEN

• Oplagstavle på tværs af foreningerne i kommunen. Her kunne man skrive 

specifikke interesser og ønsker om kontakt.

• Opslagstavlen kan gøre det nemmere at mødes på tværs af foreningerne og nye 

aktiviteter og fællesskaber kan vokse frem.

ØGE ÅBENHED OG IMØDEKOMMENHED I FORENINGER

• Foreningerne kan øge opmærksomheden på eventuel klikedannelse i 

foreningerne og på, hvordan medlemmerne taler til hinanden.

• Der kan opfordres til aktiv lytning og empatisk spørgen. 

• Foreningen kan eksperimentere med forskellige bordopstillinger eller 

holddannelser. 

GÅ-GRUPPER

• Gå-grupper i områder med flere ældre. Eventuelt i samarbejde med lokal 

forening.



Fremlæggelse af idéer
- Hvordan forebygger vi ensomhed? 1

IDÉER

’VELKOMSTVÆRTER’ – OG DET FØRSTE INDTRYK

• Foreningen som vært for særligt nye medlemmer. Værten introducerer de nye til 

gruppen og sørger for, at der skabes grobund for en god relation med de nye.

• Den enkelte forening kan f.eks. udnævne en ’Velkomstvært’, der kan tage sig af 

de nye. 

• Eventuelt uddanne mentorer, som kan tage sig af de nye medlemmer, de sårbare 

såvel som de mere aktive.

FÆLLESSPISNING

• Foreningerne kan arrangere fællesspisning, hvor medlemmer kan mødes på 

kryds og tværs. 

• Det er det gode sociale samvær i foreningen, der får folk til at blive ved med at 

komme.



Fremlæggelse af idéer
- Hvordan forebygger vi ensomhed? 1

IDÉER

TRADITION FOR AFBUD OG OPFØLGNING PÅ AFBUD

• Der skal skabes en tradition blandt medlemmerne i en forening om, at man skal 

melde fra, hvis man ikke har mulighed for at komme. 

• Ved udeblivelse kan foreningen følge op på den enkelte borger. Uddelegering af 

opgaver i den forbindelse er en god idé. Synlig og udførlig kontaktinformation er 

derfor nødvendig.

TEMADAGE OM TRÆNING FOR FORENINGER

• Træningssektionen udbyder temadage for foreninger og frivillige 

instruktører (motionsvenner).

BROBYGNINGSCAFÉ

• Brobygningscafé i træningssektionen for at skabe sammenhæng mellem 

visiteret træning og træning på egen hånd.



GRUPPEDRØFTELSER



Gruppedrøftelser 2
Trin 1: Tag bordet rundt: Hvordan er det gået med mine 

lektier? Hvad har været let og hvad har været svært?

Trin 2: Overvej: Hvad skal jeg/vi gøre efter i dag på ”vores 

boldbane”? 

Hvilke nye ideer, er der kommet frem, som vi i fællesskab skal 

arbejde videre med?

UDFYLD FØRSTE DEL AF HUSKELISTEN 

Opsamling i plenum



NYE IDÉER FRA GRUPPERNE?



PAUSE



IDÉUDVIKLING

Idéerne skal finde form og ejermænd



Videreudvikling af idéer
- Idéerne skal finde form og ejermænd 4

Målet med øvelsen er at få flere overvejelser og input til, 

hvorledes de udviklede idéer kan udfoldes i praksis. 



Videreudvikling af idéer - fortsat
- Open space-øvelse – 4 regler 4

”De to fødders lov”

- Man arbejder altid med det emne, hvor lysten og energien er. 

”De, der er her, er de rigtige” 

- Det giver ikke mening at tale om, hvem der også burde være 

her til at give input til idéerne. 

”Det, som sker, er altid rigtigt” 

- Hvis I gennem processen kommer til at tale om andre idéer 

end den beskrevne, er det okay, for så er denne idé åbenbart 

mere meningsgivende for jer (men hold fokus på emnet). 

”Øvelsen er slut, når den er slut”

- Fokuser på at være til stede i nu’et og få det bedste ud af 

det.



Videreudvikling af idéer - fortsat
- Open Space-øvelse, udvælgelse 4

Cirkuler rundt og find den idé, som I har mest energi på at 

arbejde med.  

Gruppevis skal I nu arbejde med de valgte idéer. 

Overvejelserne til idéen noteres ned i idéskabelonen.

Opsamling i plenum: De forskellige overvejelser til idéerne 

præsenteres i plenum, og så gentages øvelsen. Det vil sige, at I 

skal rokere til en ny ide, der har jeres interesse. 



OPSAMLING OG AFRUNDING



Opsamling og afrunding
På de fælles ideer 5

Hvilke idéer har fået sig en KOM-MED-interessegruppe?

Hvilke idéer har fået sig en KOM-MED-tovholder?

Er der noget, på falderebet, der mangler?



Opsamling og afrunding
Hver for sig 5

Trin 1: Fik du alt ned på huskelisten?

Trin 2:  Udfyld et postkort til dig selv

NB: Der kommer et spørgeskema til jer om ca. 4 uger



Frokost

Spis her og fortsæt med at netværke


