
 
 

 

 

 

Pressemeddelelse, 8. oktober 2012 

Oase bryder ensomhed hos socialt udsatte ældre  

Med en helt særlig målrettet indsats er det muligt at forebygge og bryde ensomhed hos de 

mest udsatte ældre med dårlig økonomi og hårde livsforløb. Det viser ny forskning om 

værestedet Oasen på Nørrebro udført af Ensomme Gamles Værn. 

En fælles kop kaffe og et måltid, en kort samtale eller blot det at være i rum med andre mennesker kan 

betyde en afgørende forskel for de ældre, der er mest udsat for ensomhed og isolation i alderdommen 

grundet svage økonomiske, sociale og fysiske ressourcer. Det viser rapporten Steder at være for socialt 

udsatte ældre skrevet af antropolog Jon Dag Rasmussen og baseret på flere måneders studier af Multihuset 

for socialt udsatte ældre på Nørrebro.  

Direktør i Ensomme Gamles Værn Christine E. Swane, som har stået i spidsen for projektet, forklarer: 

”Brugerne af Oasen har haft et hårdt liv med mange tab, en dårlig økonomi og måske sygdom eller misbrug. 

Det giver dem meget svære vilkår for relationer. At komme i Oasen giver noget at stå op til. At komme et 

sted hvor nogen kender ens navn, bekymrer sig om én, og hvor man selv kan være noget for andre, betyder 

meget for disse ældre. Denne gruppe har som alle andre et grundlæggende behov for et sted at høre til. Det 

har de fået her.” 

Rapporten konkluderer, at selv helt kortvarige samtaler og gestus, der udspiller sig om det fælles at drikke 

kaffe og spise et billigt måltid mad, kan have en stor betydning. Dermed er Oasen et væsentligt alternativ 

for mennesker, der lever med risiko for isolation og uvished for fremtiden. 

”Alle ældre har brug for at fortælle om deres erfaringer fra et langt liv. At finde sig til rette i livet 

forudsætter, at man har nogen at dele sine livserfaringer med. I væresteder særligt for ældre er denne 

mulighed for at blive set og hørt til stede”, fortæller Christine E. Swane. 

Ældres ulige vilkår bliver synlige 

Selvom rapporten viser en mulig vej ind i et fællesskab for mennesker med skrøbeligt netværk og få sociale 

relationer, pointerer Preben Brandt, stifter af Projekt UDENFOR, at undersøgelsen samtidig dokumenterer 

en stor ulighed blandt ældre. Det giver han blandt andet udtryk for i rapportens forord. 

”Jamen, er der også socialt udsatte ældre! Det kan da ikke være rigtigt. Har alle ældre det ikke fint?”, 

spørger Preben Brandt og understreger, at langt de fleste lever et godt ældreliv, fysisk, socialt og 

økonomisk, og ser det som et produkt af velfærdssystemet.  

”Det kan vi være stolte af, og vi kan lade det gå som den eneste sandhed, hvis vi undlader at konfrontere os 

med den skyggeside, som findes, og som bliver præsenteret i denne rapport. Her kan vi ikke undgå at få et 

skår i tilfredsheden med vores gode samfund”, mener Preben Brandt. 

Oasen er en del af et Multihus med aflastningsafdelinger og særboliger for socialt udsatte ældre. Selvom 

han anerkender, at netop Oasen er med til at kompensere for ensomhed og afmagt, peger han på en 

urimelig lang ventetid på en varig boligløsning for de ældre på aflastning. De må ofte vente i meget lang tid, 

tit mere end et år, med fare for, at meningsløshed og uvished truer deres identitet. 

Rapportens konklusioner fremlægges af antropolog Jon Dag Rasmussen på Ensomme Gamles Værns 

konference Genveje, smutveje og omveje til fællesskab blandt ældre på Christiansborg den 10. oktober. 

For yderligere kommentarer: Christine E. Swane 28 75 67 18, Preben Brandt 40 28 21 86 

 

  



 
 
Fakta om Ensomme Gamles Værn 

Ensomme Gamles Værn er en fond, der arbejder for at forbedre vilkårene for dårligt stillede gamle 
mennesker i Danmark, som ikke får den hjælp og støtte fra det omgivende samfund, de har behov for: 
 
• De gamle i samfundet, som føler sig ensomme og socialt isolerede på grund af fysisk og psykisk svækkelse.  
• De gamle der er fattige, set med nutidens øjne.  
• Marginaliserede grupper i samfundet som flygtninge og indvandrere, hjemløse og andre socialt udsatte. 
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