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KAPITEL 9 - OP MOD 120.000 ENSOMME MELLEM 50 OG 89 ÅR

 Andelen af ensomme er højst blandt den yngste aldersgruppe,
de 50-59-årige, efterfulgt af den ældste aldersgruppe, de
80-89-årige
 Ensomhed er mere udbredt blandt personer, der bor alene, og
personer med dårligt helbred
 Ensomme har en markant lavere livstilfredshed end personer,
der ikke er ensomme
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ENSOMHED

 Op mod 120.000 mennesker mellem 50 og 89 år er ensomme

ENSOMHED

Op mod 120.000 ensomme mellem 50 og 89 år
Når ensomheden flytter ind
Op mod 120.000 danskere mellem 50 og 89 år – eller seks
pct. - er ensomme. Det viser Fremtidsstudiet, der som
noget nyt har målt forekomsten af ensomhed i den ældre
del af befolkningen.
Ensomhed er en individuel oplevelse. Man kan godt være
ensom, selvom man har et godt socialt netværk, ligesom
man ikke nødvendigvis er ensom, hvis man kun har få
sociale relationer.
Fremtidsstudiet viser, at andelen af ensomme er højst
blandt den yngste aldersgruppe efterfulgt af den ældste.
Syv pct. af de 50-59-årige og seks pct. af de 80-89-årige er
ensomme. Den laveste andel findes blandt de 70-79-åri
ge, hvor fire pct. er ensomme. Der er ikke den store for
skel på forekomsten af ensomhed blandt mænd og kvin
der mellem 50 og 89 år. Fem pct. af mændene er ensom
me, hvor det er seks pct. af kvinderne.

Sådan har vi målt
Hvor mange, der er ensomme, afhænger af, hvordan man
definerer og måler ensomhed. Vi har taget udgangspunkt i
den internationalt anerkendte metode til måling af ensomhed – den såkaldte Three-Item Loneliness Scale1 – og stillet
følgende tre spørgsmål:
-- Hvor ofte føler du, at du savner nogen at være
sammen med?
-- Hvor ofte føler du dig udenfor?
-- Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre?
Svarkategorierne er (1) ”Næsten aldrig eller aldrig”, (2) ”En
gang imellem” og (3) ”Ofte”.
De tre spørgsmål lægges sammen til et samlet mål for ensomhed. Man kan score mellem 3 og 9 på ensomhedsindeks
et. En score på 7, 8 eller 9 betegnes som ensom.

1 Se eksempelvis Hughes, M. E., L. J. Waite, L. C. Hawkley og J. T. Cacioppo (2004), ”A Short
Scale for Measuring Loneliness in Large Surveys”, Research on Aging, Vol. 26 No. 6.
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Ensomhed er mest udbredt blandt de 50-59-årige (2015)
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Knap 45.000 ensomme over 65 år
Flere undersøgelser har søgt at belyse ensomhed blandt
personer over 65 år2. Fremtidsstudiet viser, at fire pct.
mellem 65 og 89 år er ensomme. Det svarer til omkring
45.000 mennesker. Andelen af ensomme er højst blandt
de ældste ældre, hvor seks pct. af de 80-89-årige altså er
ensomme mod fire pct. af de 65-79-årige. Det kan hæn
ge sammen med, at en stigende andel ældre mister deres
ægtefælle og bor alene, ligesom man i højere grad kan
opleve, at familie og venner går bort. Samtidig kan hel
bredet begynde at sætte begrænsninger for det sociale
liv uden for hjemmet.
Ensomhed ser ud til at være mere udbredt blandt kvin
der mellem 65 og 89 år end blandt mænd. Fem pct. af
kvinderne er ensomme, mens det er tre pct. af mændene.

4.108 personer har svaret på de tre ensomhedsspørgsmål.

2 Se eksempelvis
Lasgaard, M. og K. Friis (2015), ”Ensomhed i befolkningen – Forekomst og metodiske overvejelser”,
Temaanalyse, vol.3 ”Hvordan har du det?”, Aarhus: CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling.
Lauritzen, H. L. (2014), ”Ældres ressourcer og behov i perioden 1997-2012 – Nyeste viden på baggrund af
Ældredatabasen”, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
Marselisborg (2012), ”Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta”, Marselisborg – Center for Udvikling,
Kompetence & Viden.
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Knap hver tredje, der har et dårligt selvvurderet helbred, er
ensom (2015)
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4.108 personer har svaret på de tre ensomhedsspørgsmål. Antal svar for
hver helbredsgruppe er vist i parentes.

Ensomhed hænger ofte sammen med et dårligt
helbred
Fremtidsstudiet viser da også en tendens til, at ensom
hed er mere udbredt blandt dem, der bor alene. 11 pct.
af dem, der bor alene, er ensomme, mens kun tre pct.
af dem, der bor sammen med nogen, er det. På samme
måde er der en tendens til, at ensomhed er mere udbredt
blandt personer med et dårligt selvvurderet helbred.
Op mod hver tredje af dem, der har et dårligt selvvurde
ret helbred, er ensomme, mens kun en og to pct. af dem
med henholdsvis et fremragende eller vældig godt selv
vurderet helbred er ensomme3.
Forekomsten af ensomhed ser ud til at være lidt stør
re blandt personer med en kort uddannelse. Seks pct. af
danskerne mellem 50 og 89 år, der enten har grundsko
len eller en kort videregående, gymnasial eller erhvervs
faglig uddannelse som højst gennemførte uddannelse, er
ensomme, mens det gælder fire pct. af dem, der har en
mellemlang eller lang videregående uddannelse.

3 Der skal tages forbehold for, at antallet af svar er begrænset, for så vidt angår svarkategorien ”dårligt
helbred”.
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Markant dårligere livstilfredshed blandt ensomme
Langvarig ensomhed kan have alvorlige konsekvenser
for vores livskvalitet og helbred. Hvorvidt der er tale om
langvarig ensomhed for de ca. 120.000 danskere mel
lem 50 og 89 år, der ifølge Fremtidsstudiet har ensom
hed inde på livet, er ikke til at sige. Men det er tydeligt,
at mennesker, der er ramt af ensomhed – uanset om den
er langvarig eller forbipasserende – er markant mindre
lykkelige.
På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ’slet ikke tilfreds’, og 10
er ’fuldt ud tilfreds’, har de, der er ensomme, en gennem
snitlig livstilfredshed på 5,6. Til sammenligning har de
ikke-ensomme en score på 8,6.
Ensomhed har betydning for vores psykiske såvel som
vores fysiske velbefindende. Derfor kæmper vi i Ældre
Sagen sammen med en lang række andre organisationer
i Folkebevægelsen mod Ensomhed om at nedbringe an
tallet af ensomme i Danmark4.

4 Du kan læse mere om Folkebevægelsen mod Ensomhed her: http://modensomhed.dk/
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