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Dagens hovedbudskaber
Ensomhed
• er mere og andet end uønsket alene
• er tredimensional (tre ensomhedsformer)
• er medvirkende årsag til svær mistrivsel
• er også resultat af svær mistrivsel

• er forskellig gennem livet
• kan ikke snakkes bort
• rammer os alle · forskelligt
• er en af livets 4 grundudfordringer

Ensomhedens Sprog – siden 2004
ES I

ES II

ES III

Kursus

Kursus

Tema

1-2 dage

1-2 dage

½-1 dag

Ældre

ES II

Opfølgning

Målrettede temaer

Genopfriskning

fra ES I

Træning/rollespil

Unge

Tungere emner

Supervision

Ensomhed, anderledeshed, skam, tavshed,

Kommunikations-

Cases ol.

kommunikation mm.

træning

Ensomhed, tab, krise,
besøgsvenner, kommunikation mm.

Krise

Pårørende/efterladte

Tab

Ensomhed ved demens,
depression, alkohol mm.

Dødsfald og hospice
Ensomhed ved terminalt syge,
fysisk handicap, akut dødsfald mm.
Kontakt: info@gjconsult.dk

”For Danmark er det helt
afgørende, at de unge bliver den
bedst uddannede
generation nogensinde”
Tidl. minister for forskning, innovation og videregående uddannelser
Morten Østergaard

Hvad rammer ‘New Generation’?
 Alkohol
 Forældre i fængsel
 Dødsfald
 Spilafhængighed (ludomani)
 Personlighedsforstyrrelser
 Stress, angst, psykoser
 Psykiske problemer i familien
 Ordblindhed/læsesvage
 Skilsmisser
Livsudfordringer
 Søvnproblemer
 Fobier
 Selvmordsadfærd
 Fysisk sygdom og handicaps
 ADHD / Autisme
 Mobning
 Depression
 Selvskader / cutting
 Narko, kriminalitet
 Med flere …

Hvor mange? Blandede eksempler



























120.000 børn vokser op i familier med alkohol- og/eller narkomisbrug (hver tiende)
3.000-4.000 børn og unge mister en forælder eller en søskende om året
2-3 % (svær) og 12-15 % (let) lider af personlighedsforstyrrelser
50.000 familier med børn og unge har psykiatriske problemer
1-2 % af børn og unge lider af OCD (tvangstanker og -handlinger)
12-15 % bliver mobbet
5 % er ordblinde - 20 % er læsesvage
25 % har søvnproblemer
7 % lider af socialfobi
60 % oplever sig nogle gange eller (10-25 %) ofte ensomme (alle 3 former)
8-10 % af danske unge har eller har haft en psykisk sygdom
30.000-40.000 børn og unge har problematisk spilleadfærd (stor risiko for ludomani)
36.000-40.000 oplever inden deres 18. år en forælder i fængsel
70 % af de psykisk syge unge føler sig overset i skolen
60 % er nervøse for at fortælle om deres psykiske udfordringer
15 % kan ikke lide at gå i skole
60.000 danske børn lider af ADHD - 6.000 har Tourettes Syndrom
2 % lider af spiseforstyrrelser - ca. 25 % vægtregulerer med mad
10-12 % lider af en fysisk sygdom
15 % vil blive ramt af depression på et tidspunkt i livet (2-5 % i ungeårene)
5-7 % af alle børn og unge ville få en angstdiagnose - 30-40 % har angst nogle gange eller ofte
15 % af børn og unge har skadet sig selv med vilje på et tidspunkt
20 % af en gymnasieårgang har skadet sig selv med vilje på et tidspunkt
20 % har alvorlige tegn på mistrivsel i deres daglige liv
50 % af de selvskadende børn og unge har selvmordstanker
10.000 familier belastes af selvmordsadfærd (søskende overses)

Hvor kommer ensomheden fra?
Vold

Mobning og
chikane

Selvmord

Forsøg

Overgreb

Drilleri

Sorg

Kriser

Dødsfald og
tab

New
Generation

Psykisk og
fysisk sygdom
Stress

Uheld
Pengespil

Angst

Moderne
afhængigheder

Selvskader

Online

Alkohol

Spiseforstyrrelser

Cutting

Flere børn skal trives og have god
mental sundhed. Andelen af børn
med lav livstilfredshed skal
reduceres med 15 pct.
Tidl. sundhedsminister Astrid Krag

Tre typer ensomhed
Eksistentiel

Emotionel

Tankemæssig

Følelsesmæssig

Når vi oplever
meningsløsheden

Når vi er oplever at være
alene med vores følelser

Hvad er meningen og
hvorfor netop mig?

Kun jeg har det sådan
og ingen andre

Ensomhed

Relationel

Social
Når der ikke er nogen
nære relationer
Jeg har kun mig selv

Udviklet af Elene Fleischer & Gert Jessen

Relationel ensomhed (alenehed)
Når der ikke er nogen nære relationer
At isolere sig - eller at blive isoleret
• Jeg har kun mig selv
• Der er ingen, jeg har lyst til at være sammen med
• Der er ingen, der vil være sammen med mig

Emotionel ensomhed
Når vi er alene med vores følelser
• Kun jeg har det sådan - og ingen andre
• Jeg har ingen at dele mine følelser med
• Jeg savner nogen … og mangler ord
• Jeg føler mig forladt – tomhed (hul, skal, osteklokke)

Eksistentiel ensomhed
Når vi oplever meningsløsheden
• Hvad er meningen (med mig, livet, smerten…?)
• Hvorfor er jeg så anderledes?
• Hvad kan jeg (egentlig)?
• Hvorfor netop mig?
• Hvor skal jeg hen?
• Hvorfor har jeg det svært?

Ensomhed og alder
Barn / ung

Voksen

Ældre / gammel

Ensomhed knyttet til
Identitetsudvikling

Ensomhed knyttet til
Identitetsfastholdelse

Ensomhed knyttet til
Identitetsafvikling

Hvem/hvad er jeg ?

Hvad kan jeg?

Hvem er/var jeg?

Hvad kan jeg (ikke)?

(Hvem er jeg?)

Hvad kan jeg (ikke mere)?

Her og nu

Erfaring
(sværere ved liv i nuet)

Her og nu
(og i fortiden)

Fremtidsforventninger

Fremtidsdrømme

Fremtidsrealisme

Ensomhedens tunneltænkning
Negative hændelser
Skuffelse

Følelser

Alternativer

Ængstelse

Problemløsning

Hjælpeløs

Omgivet af tavshed

Søge hjælp

Skyld/skam
Værdiløs

Afvisning

Isolere sig / tavshed

Ingen hjælp
Tab

Fanget

Misbrug

Jeg vil altid være ensom
Smerten holder aldrig op
Ingen vil kunne hjælpe
Selvmord er en (mulig) løsning

Det oprørte hav
New Generation lever mellem 2 modstridende krav:
1)

Et ydre krav om fleksibilitet,
effektivitet, forandring og
at ‘være på’ med utallige relationer

2)

Et indre krav om integration,
sammenhæng og
’ro’ med få relationer

Oplevelse af f.eks.:
Uro - tomhed - rastløshed - angst - stress - utilstrækkelighed tavshed - ensomhed - skam

Som mange unge oplever deres eget liv lige nu …

Selvforstærkende spiral
Mistrivsel
Krise
Virkeligheden
forsvinder ikke,
bare fordi man
lukker øjnene

Tavshed
og skam

Ensomhed

Skam • skal man skam også tale om
Skam, angst og ensomhed hænger sammen –
både som årsag og virkning

Skammen over at være den, man er
Skammen over at blive ignoreret, overset, usynliggjort, mobbet
Skammen over nedgørelse, overgreb, krænkelse
Skammen over at være alene (med sig selv, sine tanker og sine følelser)

Skam … fører til mere skam ... (skamcyklus)

Tavshedsstjernen
Personlige erfaringer præger
vores tolkning af tavshed!
Kan ikke

Må ikke

Vil ikke
Kaos

Tør ikke

Bør ikke

Eksempler på tavshed, der gør ensom
Tanker om

Følelser

Tavshed

At miste nær person e.l.

Ked af det, nedtrykthed, sorg

Jeg kan ikke tale om det

Ikke at have gjort noget
rigtigt

Skamfuldhed, pinlighed,
utilstrækkelighed

Jeg vil ikke tale om det

At der sker noget
forfærdeligt

Angst, nervøsitet,
usikkerhed, bange

Jeg tør ikke tale om det

At nogen har gjort noget
grimt mod mig

Vrede, frustration,
aggression

Jeg kan ikke finde ord for det

At have overtrådt sine egne
normer; skadet sig selv

Skyld, skam, mindreværd,
lede

Jeg bør ikke tale om det – og
jeg kan heller ikke

At være sat uden for
gruppen, indflydelse, indsigt

Frustration, hjælpeløshed,
mindreværd

Jeg ændrer ikke noget ved at
tale om det

At være blevet snydt,
behandlet uretfærdigt ol.

Skuffelse, apati, afmagt, lede

Jeg orker ikke at tale om det

Viden om noget forfærdeligt,
kriminelt ol.

Afmagt, frustration,
bekymring, håbløshed

Jeg må ikke tale om det

At nogen er dygtigere end
jeg

Misundelse, mindreværd

Jeg vil ikke tale om det

Eksistentiel · Emotionel · Relationel

Jeg undviger · ensomheden
Et konfliktmønster

•
•
•
•
•
•

Bliver ked af det
Bider ubehaget i mig
Undlader at sige fra
Forsøger at skjule min skuffelse
Græder, når jeg kommer hjem
Lader det gå ud over andre ved at
skælde ud og være sur

Den talende tavshed
Selvmordsforsøget

Tavshed er en del af selvmordsforsøg
• Selvmordsforsøg er en talende tavshed og kan
være et ’svar’ på tavshed
• Tavsheden er ofte den afmægtiges (og/eller
ensommes) magtmiddel
• Tavshed er en dysfunktionel måde at kommunikere
på - og måske den eneste form for kommunikation,
der opleves til rådighed

Ensomhed, tavshed, skam
Elementer i processen
Social støtte
Mestring

Psykisk
sygdom

Håbløshedsfølelse

Belastninger

Holdninger

Selvmordsadfærd

Psykisk smerte, skam

Impulskontrol

Sårbarhed
Ensomhed
Tavshed
Mobning

Misbrug
Selvskade

Alles ansvar
Specialiseret ansvar
”Ked af det/ensom”

”Opgivenhed”

Selvmordstanker

Selvmordsforsøg

Svære forsøg

Fra ensomhed til selvmordstanker
Når
Hensigten er

at finde en løsning

Målet er

pause eller forandring

Drivkraften er

psykisk smerte

Følelserne er

håb/hjælpeløshed, tab, skam, skyld

Oplevelsen er

indsnævring, tunnelsyn

Handlingen er

flugt

kan ensomhed føre til selvmordstanker

Det værst tænkelige…
Børn og unge begår sjældent selvmord … MEN
15-20 % af de 15-19 årige har / har haft selvskadende
adfærd eller selvmordsadfærd…
Udløst af en variation af mistrivselsformer…og ensomhed

Omfang … de seneste 20 år
Dansk repræsentativ undersøgelse (3.000+ unge) …
svarede 15 % JA til spørgsmålet:

”Har du nogensinde skadet dig selv med vilje?”
Jessen et al 1996
I USA har 14-15 % af de studerende skadet sig selv
med vilje
F.eks. Ross & Heath 2002
Mere end hver 5. danske gymnasieelev har på et

tidspunkt i livet skadet sig selv med vilje (21,5 %)
F.eks. Møhl & Skandsen 2011

Problemløsning

Det er som regel aldrig kun
problemet, der er problemet.
Men det er måden, vi tænker
om problemet, der er problemet

Livets fire grundudfordringer
Alle skal livet igennem forholde sig til

Døden

Meningsløsheden

Ensomheden

Friheden

Livets fire grundudfordringer
Virkeligheden og trivslen ændrer sig … når vi rammes

Døden

Meningsløsheden

Dagligdags
kommunikation
Ensomheden

Friheden

95 % skal gennemføre en ungdomsuddannelse
Målsætning i Regeringsgrundlaget

Forudsætning for (mere) læring er

Mindre ensomhed og mere

……. Trivsel!
Og massiv (efter)uddannelse af fagpersoner

… og jeg siger mange tak for opmærksomheden

Se meget mere på www.ensomhed.info

Iagttagelse af ensomhed

Øvelse
• Tænk over de forskellige typer af ensomhed.
• Hvilke typer genkender I fra jeres klienter/patienter?
• Fortæl de andre i gruppen om jeres iagttagelser.

• Lyt frem for at diskutere.

Usynliggørelse

Øvelse
• I hvilke situationer oplever du, at tavshed er bedre end ord?
• Er du nogensinde blevet holdt udenfor? Hvordan var det?
• Hvordan benyttede dine forældre tavshed i din opdragelse?

• Hvilke følelser havde du da? Hvad tænkte du?

Hvad er svært at tale om?

Øvelse
• Hvad er svært for dig at tale om?
• Hvem kan du meget vanskelig ved at tale med (f.eks.”får du

røde knopper af”)?
• I hvilke situationer bliver du selv tavs
• Hvilke temaer er du god til at sætte ord på og tale om?

Undersøg tavshedens karakter

Øvelse
Hvordan anvender du tavshed?
I hvilke situationer bliver du tavs?
Hvad betyder det for dig at være tavs?

Hvad kan du fortælle med tavshed?
Hvilke følelser er tilstede, når du bliver tavs?

Samtaler med ensomme
Når du er privat

• er du grænseoverskridende (din egen og andres)
• lytter du ikke (nok)
• ved du bedst
• fokuserer du på din egen ’fortælling’
• handler du på den andens vegne
Sympati
Jeg

Empati
Antipati

Ung

Samtaler med ensomme
Når du er personlig

• er du nærværende og lyttende (’det vil jeg gerne høre mere om’)
• stiller du klare spørgsmål (hvad, hvordan, hvornår – ikke ’hvorfor’)
• sætter du dig ind i den andens situation
• bruger du din livserfaring … og faglighed
• er du ’værende’

Jeg

Sympati
Empati

Ung

Jeg som kommunikationsredskab

Sympati
Jeg

Empati

Ung

Antipati

Vi samtaler med hele vores personlige ’rygsæk’

Balance personlig & privat
• lyt - rådgiv ikke (’det vil jeg gerne høre mere om’)
• find ikke løsninger og træf ikke valg for den anden
• erkend den andens smerte og følelse uforbeholdent
• føl dig ikke så dygtig, at du skal have svar på alt
• vær ikke den eneste fortrolige
• giv ikke kun hjælp, men ’hjælp til selvhjælp’
• fokuser på den andens behov - ikke dine egne

