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NYHEDER FRA CONNEC
OM ONLINEBEFRIENDER & KAMPEN MOD ENSOMHED

HVAD ER ONLINE BEFRIENDER?

KOLDING KOMMUNE

Ensomhed diskriminerer ikke og kan ramme alle, men
udsatte grupper, herunder unge, seniorer og
mennesker med en social diagnose, rammes særligt
hårdt.

Kolding kommune indgik i april i et samarbejde med
connec om løsningen Online Befriender, der lanceres i
kommunen i efteråret 2019.

Ensomhed er i dag en af samfundets allerstørste
udfordringer, og connec's innovative, digitale løsning
Online Befriender sikrer, at flere mennesker danner
livsvigtige, sociale relationer.

Online Befriender faciliterer meningsfulde,
almenmenneskelige videosamtaler døgnet rundt,
drevet af brugernes egne interesser, en dedikeret
formidlingsplatform og uddannede certificerede
frivillige.

Læs Sundheds- og seniordirektør Anette Lund i Kolding
fortælle om samarbejdet inde i nyhedsbrevet.
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connec lancerer nu Online Befriender i Storbritannien,
og i den forbindelse siger vi velkommen til vores nye
Country Manager Gert Rieder.
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Påskesøndag var connec, med da Patrick Cakirlis "March
mod ensomhed" kom forbi Aarhus.
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MARCH MOD ENSOMHED 2019
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UDVALGTE NYHEDER - LÆS MERE

INVITATION TIL KONFERENCE
D. 29. august afholder connec konferencen:
"Enshomhed - fra behov til løsning"
Det sker i Elværket i Aarhus, og du er inviteret.
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SIDE 1

KOLDING & CONNEC PARTNERSKAB
I APRIL 2019 INDGIK CONNEC OG KOLDING KOMMUNE EN SAMARBEJDSAFTALE

Koldings borgere vil i efteråret 2019 få hjælp til at danne flere sociale relationer, når Online Befriender lanceres i
kommunen. Annette Lund, der er Sundheds- og seniordirektør udtaler følgende:
“I Kolding Kommune glæder vi os til at starte arbejdet med Online Befriender. Det gør vi, fordi vi tror på, at vi er nødt til
konstant at søge nye veje for at sætte fællesskabet i spil. Kommunen er sjældent hele svaret på et menneskes udfordringer.
Vi tror på, at alle mennesker har brug for meningsfulde fællesskaber og sociale kontakter, og vi ved, at vi som kommune
umuligt kan slå til i kampen mod ensomhed. Men vi kan gøre vores yderste for at skabe rammer for, at gode menneskelige
kontakter trives og gror, og det tror vi, at Online Befriender kan bidrage til.”

Vi tror på, at alle mennesker har brug for
meningsfulde fællesskaber og sociale
kontakter og vi ved, at vi som kommune
umuligt kan slå til i kampen mod
ensomhed
- Anette Lund
SUNDHEDS- & SENIORDIREKTØR
KOLDING KOMMUNE

ONLINE BEFRIENDER RUC-SPECIALE
STUDERENDE FRA ROSKILDE UNIVERSITET SKRIVER OM ONLINE BEFRIENDER

Kandidatstuderende i Kommunikation Mia Lund Abrahamsen og Annagrethe
Mortensen skriver speciale med udgangspunkt i Online Befriender. De har begge en
særlig interesse for brugerinddragelse, og har derfor valgt at beskæftige sig med
Online Befriender, da det er en platform, hvor brugeren er i centrum.
Som led i specialet har de testet løsningen på seniorer i Københavnsområdet.
Under testen har seniorerne benyttet Online Befriender til video-samtaler med
frivillige. Alle seniorerne har meldt tilbage at de havde en positiv oplevelse og ville
benytte platformen igen.

På trods af at jeg ikke
sidder fysisk sammen
med den frivillige, føler
jeg, at samtalen kan give
mig et socialt indspark i
min hverdag
- Anonym, senior bruger
RUC-TESTPERSON
WWW.CONNEC.CARE

En mandlig bruger udtaler følgende:
”Efter at jeg har prøvet Online Befriender, har jeg fået øjnene op for, hvordan
platformen kan fungere som en mulighed for at lære nye mennesker at kende.
På trods af at jeg ikke sidder fysisk sammen med den frivillige, føler jeg, at samtalen
kan give mig et socialt indspark i min hverdag.”
I connec ser vi frem til at læse mere når specialet afsluttes til sommer.
Vi samarbejder med mange forskere i vores arbejde, og vi vil altid gerne samarbejde
med studerende om specialer, PhD’er m.v.
Forespørgsler ang. forskningssamarbejde sendes til: info@connec.dk
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MARCH
MOD
ENSOMHED
PATRICK VAR ENSOM IDAG ER HAN AKTIVIST

Påskesøndag havde vi i connec-teamet
fornøjelsen af at støtte Patrick Cakirlis March
mod Ensomhed 2019 - vi gik med ham, og en
masse andre ildsjæle, fra Odder til Brabrand, for
at sætte fokus på de mange danskere der hver
dag føler sig alene.

Øverst ses marchholdet, med Patrick Cakirli i front, iført kasket og grå shorts.
Connecs-teamet kan spottes på deres gule veste.

Det var en lang, men helt igennem dejlig tur - i
det smukkeste solskin gennem de rullende,
grønne, østjyske bakker. Der blev snakket
igennem med de andre vandrere - fremmede
blev til nye bekendtskaber, og det var
inspirerende at møde så mange forskellige
mennesker, der alle støttede op om samme
sag.
Vi mødte altså Patrick Carkirli, anti-ensomheds
pioneer, stifter af Smilet, samt March Mod
Ensomhed. Han var gået hele vejen fra
København og marcherede videre til Aalborg
for at komme i mål.
Efter blot én dag til fods i varmen på
landevejen, har vi stor respekt for de mange
hundrede kilometer Patrick har tilbagelagt i
løbet af marchen, og det enorme personlige
engagement, som han lægger i denne sag.
TV2 Østjylland var med os ude i den smukke
påskesol. Se hele indslaget i linket nedenfor, og
bliv klogere på Patrick Cakirlis personlige rejse fra en ungdom præget af svær ensomhed til
landskendt anti-ensomheds-forkæmper, der for
alvor har sat fokus på den kæmpe udfordring, vi
som samfund står overfor.
Patrick går forrest i kampen mod ensomhed, og
vi håber, at han inspirerer flere til at turde sige
højt, at de føler sig alene. Jo flere der råber op,
desto stærkere bliver den fælles indsats mod
ensomhed.
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/har-gaaet-i21-dage-uden-faa-vabler-patrick-kaemper-modensomhed

WWW.CONNEC.CARE

CONNEC I UK
ONLINE BEFRIENDER LANCERES NU OGSÅ I
STORBRITANNIEN

I den forbindelse siger vi velkommen til vores nye Country
Manager Gert Rieder.
Gert Rieder er Senior Executive og bestyrelsesmedlem med
mere end 20 års erfaring og success indenfor banebrydende
forretnings- markeds- og omsætningsvækst på globalt plan,
gennem start-up- og forretningsudvikling og transformation for
firmaer som: Falcon, NRGi, Batelco, Comendo, Sunrise og TDC.
Storbritannien er pionerer i den globale
indsats mod ensomhed, og sidste år
udnævnte de verdens første
Ensomhedsminister.
Online Befriender bliver et nyt, innovativt
værktøj i den britiske kamp mod
ensomhed, og i connec ser vi frem til at
samarbejde med kommuner,
frivilligeorganisationer og andre ildsjæle.

Gert Rieder
Country Manager UK
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CONNEC LANCERER E-UNIVERSITET
FRIVILLIGE FÅR NYT, DETALJERET & INNOVATIVT E-LÆRINGSUNIVERS

connecs E-Universitet, hvor frivillige kan uddanne sig til Online Befriendere er nu live. Gennem uddannelsen lærer de
frivillige hvordan de faciliterer den gode samtale. De får, i denne forbindelse, adgang til en omfattende håndbog, samt
andre ressourcer som undervisningsvideoer, slides m.v., der opdateres således, at de løbende kan forny deres viden
indenfor området.
De frivillige skal bestå en test for at blive certificerede, og de modtager herefter et frivillig-certifikat, der ajourføres, så det
afspejler deres uddannelses- og aktivitetsniveau som Online Befriender.

SOCIALE MEDIER
FØLG OS PÅ FACEBOOK OG DELTAG I
DEBATTEN

connec har lanceret en ny Facebookside, hvor vi samler
vigtigt materiale vedrørende både den nationale og
internationale indsats mod ensomhed. Der offentliggøres
nyheder, forskning og aktiviteter, og du er meget
velkommen til at deltage i dialogen. Det eneste du skal
gøre er at klikke på nedenstående link og “like” siden
(trykke på "synes godt om) link:
www.facebook.com/connecaps
connec har også en youtube-kanal, hvor du kan finde
korte videoer, der demonstrerer Online Befriender
løsningen i praksis. Der findes både dansk- og
engelsksprogede versioner:
DK-video: https://www.youtube.com/watch?v=yeaRJIHYjf4
UK-video: https://www.youtube.com/watch?
v=Xw5jEUlP74w

EVIDENS & DATA
MANGE SNAKKER OM ENSOMHED OG
TALLENE FLYVER GENNEM LUFTEN

I de fleste lande i verden viser analyser, at ensomhed
rammer 10-35% af befolkningen med en overvægt blandt
yngre og ældre borgere. I connec har vi sat os for at sikre
præcis data, og vi har derfor indbygget løbende
ensomheds-målinger i selve Online Befriender løsningen.
Dette gør vi gennem anvendelse af den globalt
anerkendte UCLA-ensomhedsskala. Vi skaber dermed en
database, der er direkte sammenlignelig med resultater
fra resten af verden.
At skabe evidens er et særligt indsatsområde for connec,
og derfor tilbydes alle brugere og frivillige at udfylde
målingen flere gange i takt med deres anvendelse af
Online Befriender. Hermed kan vi følge og relatere
udviklingen til anvendelsen.
WWW.CONNEC.CARE

ENSOMHEDENS
PRIS
ENSOMHED HANDLER IKKE KUN OM
PERSONLIGE OMKOSTNINGER

Ensomhed resulterer i en meget lang liste af livskvalitets
forringende og livsfarlige sygdomme som: Alzheimer,
depression, forhøjet blodtryk og hjerte-karsygdomme.
Ensomhed udmønter sig, ifølge Sundhedsstyrelsen, bl.a. i
indlæggelser og tabt arbejdskraft - helt konkret:
- 350.000 dage med kortvarigt sygefravær
- 470.000 dage med langvarigt sygefravær
- 26.000 somatiske ambulante hospitalsbesøg
- 190.000 psykiatriske ambulante hospitalsbesøg
Ensomhed koster årligt Danmark: 7,8 mia. kr. ved tabt
produktion & 2,2 mia. kr. til behandling og pleje
Ensomhed er altså ikke bare noget, der påvirker individet,
men har store omkostninger for hele det danske samfund.
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KOM TIL KONFERENCE
D. 29/8 FRA 11.00 - 15.00
TITEL: ENSOMHED - FRA BEHOV TIL LØSNING

Konferencen afholdes i Elværkets smukke lokaler i Århus, og formålet er, at
oplyse de deltagende om den samfundsmæssige udfordring ensomhed udgør,
samt hvordan ensomhed kan bekæmpes. Der kommer indlæg fra spændende
videnspersoner, som vil belyse emnet fra forskellige perspektiver.
Oplægsholderne offentliggøres snart - følge med på: facebook.com/connecaps.
connecs sidste konference "Frivillighed - nye veje" løb af stablen d. 21.
marts. Over 50 personer var tilmeldt og oplægsholderne var Professor i
Samfundsvidenskab ved RUC Thomas P Boje, National chef i Røde Kors MarieLouise Gotholdt samt Socialdirektør i Kolding Kommune Lars Rasmussen.
Det blev tre rigtigt flotte indlæg - eller som Områdeleder i Frederikshavn
Kommune Susanne Thaarup sagde:

"Da jeg meldte mig til, var det selvfølgelig med forventningen om en god konference. Men disse tre indlæg passede bare
utroligt godt sammen. Det blev langt over forventning. Jeg tog hjem med et rigtigt godt udbytte i form af faktuel viden,
holdninger & inspiration til hvordan frivilligheden kan udvikle sig."

ONLINE BEFRIENDER GRØN
ONLINE BEFRIENDER LØSNINGEN FINDES I FLERE
UDGAVER, DER ALLE ER MÅLRETTET SPECIFIKKE
BRUGERGRUPPER.
NU LANCERER CONNEC GRØN-LØSNING, DER TAGER
HÅND OM DE PSYKISK SÅRBARE BRUGERE.
I DETTE INDLÆG BESKRIVER PSYKOLOG STEEN
GULDAGER HVORFOR NETOP DENNE GRUPPE ER
SÆRLIGT UDSATTE IFT. ENSOMHED, OG HVAD VI
KAN GØRE FOR AT HJÆLPE DEM.

Steen Guldager
CAND.PSYCH.,AUT
Chief Mental Health Officer

De af os, som er mest psykisk sårbare, har brug for følelsen af normalitet – og en ordentlig dosis af grundpillerne i den
generelle mentale folkesundhed.
Ensomhed – eller færre sociale kontakter, end vi behøver for at opleve at trives – er følelsesmæssigt og kropsligt
nedbrydende for os alle. Nogle af os er mere udsatte for dette, hvis vi i forskellig grad er hæmmede af psykiske lidelser,
evt. deraf følgende problematisk brug af rusmidler for at dæmpe den følelsesmæssige smerte, tankemylder, øget social
sårbarhed, osv.
Mange, der i en periode eller mere permanent er ramt af dette, mister rigtigt meget af deres sociale netværk.
Omgivelserne kan føle, at det er for belastende at opretholde den sociale kontakt, fordi de selv får det skidt af at mærke,
hvor skidt den anden har det, fordi de oplever at den anden ikke er så god til det sociale samspil, evt. er påvirket af
rusmidler, osv. Selv pårørende kan trække sig.
Den, der er sårbar, kan opleve at omgivelserne begynder at tale anderledes til dem, med uønsket medynk, krav og
forventninger, man ikke kan leve op til, fordomme, etc. Man kan som sårbar opleve, at man ikke rigtigt kan få lov til at have
det, som man har det, fordi det skræmmer andre, fordi de så tror at de skal ’redde’ en, eller drukne én i gode råd, man har
hørt en million gange før, og som aldrig har virket.
(forsættes på næste side)
WWW.CONNEC.CARE
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Men – det er jo selvsagt en farlig, negativ spiral: jo mindre social kontakt du har, jo mere forværres din psykiske smerte, de
kropslige skader øges, din levealder falder, din evt. brug af rusmidler kan øges, og dine sociale kompetencer smuldrer.
Derfor er vi nødt til at prøve at gøre noget! Det ligger i naturlig forlængelse af vores velfærdssamfund: sam-fund, og vores
menneskelighed. Men hvad er der så brug for?
Statens Institut for Folkesundhed lancerede i 2018 en kampagne for mental folkesundhed:
’MENTAL SUNDHED TIL ALLE – ABC i teori og praksis’, SDU Statens Institut for Folkesundhed, 2018
https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2018/mental_sundhed_til_alle.
Mental folkesundhed bygger, iflg. Instituttet, på tre søjler, som er internationalt, forskningsmæssigt funderede:
1. Gør noget aktivt
2. Gør noget sammen med andre
3. Gør noget meningsfuldt – forstået som at gøre noget nyttigt, der ikke handler om dine egne umiddelbare behov.
Vi prøver med Online Befriender Grøn, at give vores ydmyge bidrag til dette. Pointen er, at de af os, der er særligt psykisk
sårbare, ofte LÆNGES efter at opleve sig som normale - som en ligeværdig del af det store fællesskab - ikke altid at blive
talt til, som en der er syg, svag, ’defekt’, en det er synd for, etc.
Derfor har vi i alle Online Befriender løsningerne – orange, grøn, blå, etc. – den almenmenneskelige, ligeværdige dialog
som det helt afgørende udgangspunkt og kernegrundlag. Dialogerne handler om det, enhver kunne tale med andre om,
og IKKE psykisk sygdom, medicin, diagnoser etc. Ikke at vi i vores samfund ikke har brug for det, men det skal foregå i
andre dialoger, med sundhedsvæsenet, kommunens sociale tilbud, etc. Det er samtaler, man kunne have med en god
nabo, en kollega, osv.
Når et menneske, der er særligt psykisk sårbart, bruger OnlineBefriender, er vedkommende således i en
samfundsmæssigt almen snak, og får muligheden for at opleve at være en del af det store fællesskab, en kærkommen
mulighed for at føle en savnet normalitet, sammen med andre, der IKKE er særligt sårbare, bare ’lidt mere gennemsnitligt
sårbare’. OG den psykisk sårbare får mulighed for at ’udviske’ en evt. oplevet ulighed i relationen ved selv at kunne
bidrage til den andens forståelse af et emne, etc.
Dermed rammer vi som minimum punkt 1 og 2 i fundamentet for mental folkesundhed:
1. Gør noget aktivt
2. Gør noget sammen med andre - OG vedkommende kan selv skifte til frivilligrollen, og dermed få særligt meget på punkt
3 i fundamentet for mental folkesundhed:
3. Gør noget meningsfuldt – forstået som at gøre noget nyttigt, der ikke handler om dine egne umiddelbare behov.
Som frivillig, eller bruger af OnlineBefriender, kan du således give dit personlige bidrag til egen og andres mentale
folkesundhed.
Forfatter:
Steen Guldager, cand.psych., aut., Chief Mental Health Officer, connec

connec ApS, Ndr. Strandvej 8, 8240 Risskov, Denmark, CVR: 38236644
E-mail: info@connec.dk, Tlf.: +45 93403014
WWW.CONNEC.CARE
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