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”Steder at være for socialt udsatte ældre” 

Forskningsrapport udgives af Ensomme Gamles 

Værn, i dag 

 

Hverdagslivet i et multihus for socialt udsatte ældre 

 Et værested 

 To aflastningsafdelinger 

 Særboliger 
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Antropologisk feltarbejde 

Deltagende observation - at bruge tid sammen 

med ‘de undersøgte’ 

Interviews 

Om forskningsprocessen 
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”Oasen er et værested for ældre mennesker, 

der har brug for et sted at være” 

Ingen registrering af brugere 

Ingen ufrivillig pædagogisk intervention fra 

personale 

Plads til meget forskellige mennesker 

Mange måder at anvende værestedet på 

 

Værestedet Oasen 
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Livsvilkår 

En dårlig økonomisk situation 

Fortælling af livshistorier 

Indtagelse af mad og drikke 

Deling af fortid, nutid og fremtid 

 

Værestedets brugere finder 

fælles identifikation gennem… 
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Informant: Det jeg synes, er fedest.. det er, at man har 

noget om morgenen at stå op til. Det at man vågner og 

tænker nu.. nu kan du sgu køre op og få en kop kaffe og et 

par smøger og sætte dig ned og sludre med alle de andre, 

ikk’. I stedet for bare at vågne og tænke: hvad fanden skal 

jeg nu.. så er det rart at kunne køre herop. 

 

Indhold i hverdagen 
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Informant: Du kan.. bare komme, og så sætter du dig ned 

og læser avisen og får noget at spise og går så igen.. det 

er ikke nødvendigt at kende nogle andre. Altså nu kender 

jeg jo nogle stykker hen ad vejen, ikk’.. det gør jeg.. det er 

sådan.. lige ’hej’ og sådan.. 

Tavse og talende fællesskaber 
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Informant: Øh.. hvis dagen er lidt trist… Og man kan se 

det.. jamen så sørger man for at komme i snak og sige: 

’hvad fanden fejler du i dag’ eller.. ’har du det dårligt’ eller.. 

og så.. hvis man har det dårligt, jamen det går jo væk, når 

man kommer til at snakke. Ja… Jeg har sgu da også dage 

hvor jeg.. tænker, ’fuck det hele’.. men så når man 

kommer herop og kommer til at sidde og snakke, ikk’ så.. 

så forsvinder den der fuck-følelse. 

 

Dagen vendes til noget bedre 
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Værestedet er med til at bryde udsatte ældres 

uvirksomhed 

Både tavse og talende fællesskaber kan have 

stor betydning for ældre mennesker i en 

ensom og socialt udsat situation 

Gensidighed er en grundlæggende social 

mekanisme i værestedet 

Værestedet præger den enkelte brugers 

stemthed i en positiv, social retning 

 

Forskningen viser at… 
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Midlertidigt bosted mellem fx hospital og hjem 

Genoptræning, afklaring af fremtidige 

muligheder 

Længerevarende ophold for mange 

 

 

Aflastningsafdelinger 
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Informant: Men der er, som jeg også sagde, at der er jo 

stor udskiftning altså. Man når lige at lære en at kende og 

så.. flytter de. 

 

Svært at skabe relationer 
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Interviewer: Så hvordan ser et typisk døgn ud for dig? 

Informant: Jamen, det er jo det med, at man kommer op 

af sengen, så sidder man i kørestolen det meste af dagen 

og lægger sig så igen.. så der er ikke rigtig noget.. det er 

lidt svært at få tiden til at gå. Derfor har jeg så også 

puslespil liggende for.. at kunne gå i gang med det en 

gang imellem ligesom.. for at fordrive tiden, ikk’.. 

 

Hverdagen som ventetid 
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Informant: Og nu har jeg de sidste.. ja tre års tid, fire år, 

har jeg flyttet temmelig mange gange, synes jeg. Og man 

bliver lidt rodløs.. det gør man. 

 

 

At være i transit 
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Sociale relationer har svære kår på 

afdelingerne 

Hverdagen er karakteriseret ved stilhed, 

kedsomhed og en lurende ensomhed 

Beboerne har svært ved at finde sig tilrette 

Måltider ofte har karakter af sociale 

‘konfrontationer’ 

Døgnbemanding bringer tryghed og sikkerhed 

ind i beboernes liv 

 

Forskningen viser at… 
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Placeret i et tomrum 

Afskåret fra vigtige sociale relationer 

Anbragt i en venteposition 

‘Konfronteret’ med hinanden 

Passet på og assisteret i det daglige 

 

Beboere på aflastning føler sig… 
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Sygdom og handicap 

Social isolation og ensomhed 

Marginalisering og problemer med at passe 

ind i et etableret system 

 

Multihuset hjælper en forankring på vej 

 

At finde sig tilrette i verden 


