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En folkehelsemelding og 
en strategi

Retter seg særlig 

mot ensomme 

unge og 

ensomme eldre



Bakgrunn for strategien

Foto: Colourbox

• Kunnskap om ensomhet og isolasjon som 

risikofaktorer for helse og for tidlig død

• Kunnskap om betydningen av sosial 

støtte

• Studier som tyder på at ensomhet øker i 

visse deler av befolkningen

• SHoT-undersøkelsen 2018

• Ungdata 2019

• "Andelen som opplever ensomhet er den 

høyeste som noen gang er registrert i 

Ungdata"
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Må ensomhet være noe 

negativt?

Foto: Colourbox

• Vi har bare ett ord: ensomhet

• England har

• "Loneliness"

• Den uønskete og vonde ensomheten

• "Solitude"

• Den ønskete ensomheten, behovet for å trekke 

seg tilbake

• "Splendid isolation"

• Med strategien ønsker vi å forebygge den 

uønskede og vonde ensomheten
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Strategiens hovedmål 

1. Synliggjøre ensomhet som 

folkehelseutfordring og stimulere til økt 

sosial deltakelse

2. Mer kunnskap om ensomhet og effektive 

tiltak

3. Arbeide systematisk for å forebygge 

ensomhet og øke sosial støtte
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Alene og ensomme?

• Norge er et av landene i verden der flest 

bor alene, nærmere 40 prosent 

• I enkelte bydeler i Oslo bor opp mot 70 

prosent alene

• Samtidig er Norge et av de landene som 

ligger lavest i andelen som føler 

ensomhet i Europa

Illustrasjon: FHI/fetetyper.no
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1. Synliggjøre ensomhet som 

folkehelseutfordring

• Ensomhet – det siste tabu?

• Vi trenger mer åpenhet om ensomhet

• Vi trenger mindre stigma rundt ensomhet

• Sette ensomhet på dagsorden

• Gjennom kampanjer

• Starte en nasjonal samtale

• Være del av arbeidet med å inkludere psykisk helse i 

folkehelsearbeidet

• Forslag om ny tilskuddsordning på  totalt18.3 mill 

Et lite smil eller et hei kan gjøre en 

forskjell i hverdagen. Det viser resultatene 

fra en fersk undersøkelse blant Oslos 

befolkning, 87 prosent svarer at et smil 

eller hei fra en fremmed kan gjøre dagen 

bedre.
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2. Få mer kunnskap om 

ensomhet og effektive tiltak

• Kunnskapsoppsummeringer og forsking 

om ensomhet og effekt av tiltak

• Sammenheng mellom ensomhet, psykiske 

lidelser og selvmord

• Sosiale medier – betydning for økt ensomhet 

blant unge?

• Sosiale roboter for å redusere ensomhet blant 

eldre?

• Utvikle og evaluere tiltak innenfor rammene av 

Folkehelseprogrammet (2017-2026)

Er du ensom? Denne 

roboten skal hjelpe deg
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Ny tilskuddsordning –

Mobilisering mot ensomhet

• Samlet bevilgning på 18,3 mill. kroner i 2020

• Utvikle og iverksette effektive tiltak for å forebygge og redusere 
ensomhet og bidra til bedre helse og livskvalitet i befolkningen 

• Frivillige og ideelle organisasjoner og private aktører som sammen 
eller hver for seg kan iverksette tiltak for å forebygge og redusere 
ensomhet blant unge og eldre

• Det forutsettes at tiltakene utvikles og gjennomføres i samarbeid med 
kommunene 

• Det foreslås at 

• Tilskuddsordningen gjennomføres innenfor en periode på seks år 

• Tilskuddsordningen evalueres for å sikre at ordningen bidrar til å forebygge 
og redusere ensomhet

• På bakgrunn av evalueringen vil ev. videreføring bli vurdert 

• Tilskuddsordningen foreslås forvaltet av Helsedirektoratet 
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3. Arbeide systematisk for å 

forebygge ensomhet og øke 

sosial støtte

• Ensomhet inn i folkehelselovens §7

• Dette kan blant annet omfatte tiltak 

knyttet til 

• oppvekst- og levekårsforhold som 

bolig, utdanning, arbeid og inntekt, 

fysiske og sosiale miljøer, 

ensomhet, fysisk aktivitet, ernæring, 

skader og ulykker, tobakksbruk og 

alkohol- og annen rusmiddelbruk

Høyres leder og statsminister Erna Solberg innledet 

på partiets sentralstyremøte i Oslo. Der sa hun at 

ensomhet er en folkehelseutfordring som regjeringen 

ikke kan vedta bort – men invitere gode krefter til 

innsats. Foto: Audun Braastad/NTB scanpix
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Foto: Colourbox

Det finnes sannsynligvis en egen ensomhet 

for hver eneste som er ensom
Lars Saabye Christensen, Magnet 2015

https://www.ordtak.no/index.php?fn=Lars%20Saabye&en=Christensen

