
Flere i Fællesskaber
- et forsknings- og udviklingsprojekt

Nye veje ud af ensomhed og ind i fællesskaber



Mindske ensomhed og fremme social deltagelse og mental 
sundhed hos unge (16-30 år) og ældre (65+ år) i Silkeborg 
Kommune.

Projektet har to hovedformål:
At forandre et lokalsamfund ved at skabe en ’drømmekommune’, 
hvor alle tilbydes en vej ind i fællesskaber gennem en lang række 
tværgående initiativer, der involverer unge og ældre – og 
kommunens borgere i øvrigt.

At evaluere indsatserne og undersøge, hvad der virker, og hvad 
der ikke gør, og at udbrede resultaterne herfra.

Elevatortalen for projektet 
Jeg lover at forsøge 



Hvad siger tallene?











Eksempler på indsatser under 
implementeringssporet

• Fællesskabsguiden har på 12 måneder hjulpet over 200 
borgere ud i fællesskaber. Henvisningerne kommer ex. 
fra psykiatrien, familierådgivere, almen praksis mv. 

• Der er afholdt oplæg for alle relevante kommunale 
medarbejdergrupper om projektets tilbud

• Der er udarbejdet og afprøvet et ensomheds-
screeningsværktøj med kommunens forebyggende 
medarbejdere, åbnet HUSRUM, SeniorNet ………

• Der er afholdt min 47 oplæg i andre kommuner, 
netværk o. lign. om Flere i Fællesskaber 

• Der er udarbejdet og spredt 
kommunikationskampagner om projektet: Både en 
intern kommunekampagne, borgerrettet kampagne, 
ungekampagne, erhvervskampagne… 





Eksempler på indsatser under 
Laboratoriumsporet

• Der er etableret en Ældretænketank og en 
Ungetænketank, hvor livseksperter i begge 
aldersgrupper arbejder ud fra egne erfaringer med 
udvikling af ensomhedsbekæmpende indsatser

• Der er søgt penge hjem til afprøvning af 
generationsmøder på Silkeborg Højskole. I 
vinterhalvåret 2021 er der kørt en pilotafprøvning 
på et koncept, hvor unge og ældre mødes om 
kunst, foredrag o. lign. Arbejdet er fortsat i 2022 
med øget inddragelse af tænketankene 

• Der er etableret et samarbejde med almen praksis 
og apotekerne om henvisninger af borgere til 
Fællesskabsguiden

• Under Covid19-nedlukningen i foråret 2021 er der 
søgt midler hjem til afprøvninger af virtuelle- og 
udendørsfællesskaber til et alment boligområde





Eksempler på indsatser under 
Forskningssporet
• Baselineundersøgelsen for kommunen: 
- Data fra Silkeborg Kommune via tilfældig stikprøve af 

unge og ældre
- 1187 unge (16-30 år), 1652 ældre (65+ år) fra Silkeborg 

Kommune (svarprocent unge: 42%; ældre: 57%).

• Monitorering af indsatser:
- Monitoreringsplan er udviklet og igangsat. Der 

monitoreres på ensomhedsbekæmpende indsatser i 
Silkeborg Kommune

• Litteraturstudie:
- Der er udgivet et litteraturstudie, som samler op på 136 

effektstudier af ensomhedsbekæmpende indsatser

• Kvalitativt studie i ungdomsensomhed:
- Et kvalitativt studie om ungdomsensomhed er blevet 

gennemført. Studiets resultater vil i foråret 2022 
komme rundt som vandreudstilling i Silkeborg 
Kommune






