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Ensomhed betegnes som et folkesundhedsproblem [1]. Det anslås, at ca. en tredjedel af befolkningen i
industrialiserede samfund er påvirket af ensomhed, heraf 8% i svær grad [1]. Ifølge en opgørelse af ensomhed i
Danmark baseret på tal fra 2017 [2] findes de højeste forekomster blandt unge i aldersgruppen 18-29 år og blandt
ældre mennesker > 80 år, hvor hhv. 12-13% og 9-17% angiver at være ensomme. Den høje og stigende forekomst
blandt unge kan skyldes øgede krav og forventninger til egne og andres præstationer, mens fravær af partner
kan forklare øget forekomst af ensomhed blandt ældre [2]. Øvrige kendte risikofaktorer omfatter anden etnisk
baggrund end dansk, lavt uddannelsesniveau, arbejdsløshed, kronisk sygdom og vedvarende psykisk lidelse [2-
4].

HOVEDBUDSKABERHOVEDBUDSKABER

Ensomhed i befolkningen er stigende og forbundet med kroniske helbredsproblemer og tidlig død.

Social prescribing kan forebygge ensomhed; konceptet savner dog videnskabelig opbakning.

Social prescribing har potentiale til at nedbringe sundhedsudgifter og bygge bro mellem region og kommuner.

Oplevelsen af ensomhed opstår som følge af en diskrepans mellem et individs foretrukne og faktiske sociale
relationer, der opfattes som utilstrækkelige i antal eller i kvalitet [5]. Ensomhed er dermed tæt forbundet med
social isolation. Men hvor følelsen af ensomhed er subjektiv, kan social isolation bestemmes objektivt med
henvisning til antal og kvalitet af sociale kontakter [1]. Det er således muligt at føle ensomhed i samvær med
andre, og at have få kontakter uden at føle sig ensom, hvilket medfører betydelige metodiske udfordringer i
måling af ensomhed, og forskere i ensomhed opfordres til sondring mellem struktur og funktion af sociale
relationer [2, 6].

Studier af ensomhed understreger, at vi som mennesker har brug for tilstedeværelse af betydningsfulde andre,
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som vi kan stole på og interagere med for at trives og overleve. Forskning viser, at mennesker, der oplyser at
være ensomme, ser verden som et usikkert sted, har en negativ forventning til sociale interaktioner og i højere
grad end andre lagrer mere negativ information om disse. Forsøg med hypnotisk induceret ensomhed viser
desuden, at oplevelsen af ensomhed er forbundet med stigning i oplevet stress, frygt for negativ evaluering fra
andre, angst, vrede og formindsket optimisme og selvværd [7]. På den baggrund er ensomhed blevet beskrevet
som den sociale pendant til fysisk smerte, sult og tørst, der motiverer individet til at indgå og fastholde sociale
relationer [8].

Studier baseret på gentagne målinger af ensomhed viser, at vedvarende høje niveauer af ensomhed udgør en
selvstændig prædiktor for udvikling af demens og tidlig død (26% forhøjet risiko) [9, 10], ligesom vedvarende
social isolation, social afvisning eller oplevelse af ensomhed i ungdomslivet synes at øge risikoen for
kardiovaskulær sygdom [1, 11]. Ensomhed disponerer desuden til overvægt [12] og generel sundhedsskadelig
adfærd såsom alkoholmisbrug [13]. Endelig er ensomhed forbundet med forværring af depressive symptomer,
hvorimod depression ikke i sig selv ser ud til at medføre ensomhed [14].

I erkendelse af udbredelsen og konsekvensen af ensomhed og de stadigt stigende udgifter i sundhedsvæsenet
argumenterer sundhedsprofessionelle, beslutningstagere og forskere verden over for grundlæggende ændringer
i organisering af sundhedsvæsenet [1, 15]. Social prescribing (SP), eller »fællesskabsanvisning«, som det kaldes
på dansk, er opstået på den baggrund.

SOCIAL PRESCRIBINGSOCIAL PRESCRIBING

SP er foreslået og defineret af det engelske sundhedsvæsen (National Health Service) som henvisning fra
sundhedsprofessionelle (fortrinsvis praktiserende læger) af borgere/patienter til lokalt forankrede aktivitets- og
kulturtilbud [16]. Formålet er at støtte den enkelte i at varetage egen fysisk og mental sundhed. De konkrete
aktivitetstilbud, f.eks. madklubber, læsegrupper, håndarbejdsgrupper og idrætstilbud vil typisk været initieret
og forvaltet af almennyttige private og frivillige foreninger og organisationer.

Der findes forskellige modeller for organisering af SP baseret på type og antal af forbindelsesled mellem den
sundhedsprofessionelle og de eksisterende aktivitetstilbud (Figur 1Figur 1). I snævreste forstand fungerer SP som
skiltning af tilbud eller anvisning uden opfølgning – på engelsk signposting [17]. I bredeste forstand omhandler
SP en helhedsorienteret indsats med indsættelse af aktive bindeled mellem det etablerede sundhedsvæsen og
andre offentlige instanser (såsom beskæftigelses- og socialforvaltningen) samt aktiviteter i civilsamfundet
(servicesektoren). Sidstnævnte bør med den nyeste definition af SP omfatte ansættelse af en person, hvis
fornemste opgave er at fungere som forbindelsesled til at sikre smidige overgange, engagement og fastholdelse
(en såkaldt link worker) [18]. Link workeren bruger tid med den enkelte borger/patient mhp. at afsøge, hvad der
betyder noget for den enkeltes sundhed og velvære, og udnytter den viden til at tilkoble borgeren/patienten til
konkrete tilbud og grupper. Se Figur 1 for forskellige modeller for organisering af SP i praksis.

EVIDENSGRUNDLAGEVIDENSGRUNDLAG
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Mens evidensen for udbredelsen og de helbredsmæssige konsekvenser af ensomhed er omfattende, sker
promoveringen og implementeringen af SP (navnlig i Storbritannien) på et bemærkelsesværdigt spinkelt
evidensgrundlag [19]. Nyere systematiske review af den samlede evidens bag SP på individ- og samfundsniveau
[20, 21] understreger behovet for studier af høj kvalitet, herunder større studiepopulationer, og det bemærkes, at
det for nuværende ikke er muligt at fastslå, hvilke målgrupper der i særlig grad vil kunne profitere af SP.
Forskning i området er særdeles broget og med ganske få undtagelser baseret på observationelle design,
casestudier og kvalitativ forskning [22]. Fraværet af solid evidens begrundes i, at SP er relativt nyt og vanskeligt
at anvende systematisk i eksperimentelle design [20].

Randomiserede forsøg har vist, at SP forbedrer psykisk velbefindende hos patienter med psykosociale
problemer [23] og blandt ensomme ældre [24]. I [23] blev det samtidig påvist, at SP er mere omkostningstung end
eksisterende behandling, men dog kan lette arbejdsbyrden hos kommunalt ansatte [23]. Et andet studie [25] viste
høj patienttilfredshed med SP, mulig reduktion i antallet af konsultationer i almen praksis samt fald i behovet for
psykofarmaka [25]. Sidstnævnte kan imidlertid ikke med sikkerhed tilskrives intervention, da der ikke var nogen
kontrolgruppe. Endelig skal fremhæves et oversigtsarbejde, som sammenfatter resultaterne af 77 studier.
Studierne viser samlet, at henvisning til ophold i haver eller arbejde i gartnerier kan forbedre mental sundhed
hos mennesker, der har helbredsproblemer og uopfyldte sociale behov [26].

SOCIAL PRESCRIBING I EN DANSK KONTEKSTSOCIAL PRESCRIBING I EN DANSK KONTEKST

Om end SP er sparsomt undersøgt i dansk praksis, er henvisning af patienter til deltagelse i sociale fællesskaber
ikke uvant blandt danske læger. Et mangeårigt eksempel er kvinder, der af egen læge får bekræftet, at de skal
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være mødre. Her henviser lægerne til en jordemoder, der henviser videre til en sundhedsplejerske, som
fungerer som link worker og henviser kvinden til en mødregruppe, når hun har født. Men selvom
mødregruppeordningen har været en succes i årtier, savnes der en strategisk indsats til, hvordan tilsvarende
støtteordninger kan igangsættes.

SOCIALSOCIAL  PRESCRIBINGPRESCRIBING  II  UNDERSTØTTELSENUNDERSTØTTELSEN  AFAF  FYSISKFYSISK  AKTIVITETAKTIVITET

Fysisk aktivitet er en velkendt motor i opbygning og opretholdelse af sociale relationer, ligesom social støtte er
væsentlig for ændring og fastholdelse af fysisk aktivitet og adfærdsændringer [27]. Tilsvarende er ensomhed
forbundet med nedgang i fysisk aktivitet over tid, ligesom ensomhed hos midaldrende og ældre mennesker er
forbundet med mindre tilbøjelighed til forsøg på at optimere positive følelser [28]. Da fysisk aktivitet desuden er
en velkendt faktor i beskyttelse af fysisk og mentalt helbred, kan indsatser, der sigter mod at nedbringe og
forebygge af ensomhed, med fordel tage afsæt i fysisk aktivitet. I denne forbindelse skal dog bemærkes, at
tidligere forsøg med SP blandt ensomme ældre indikerer, at virkningen kan være betinget af selvvalgt aktivitet,
som matcher den enkeltes interesser [24].

I dansk kontekst har Brandborg et al [29] undersøgt almenpraktiserende lægers perspektiver på fordele og
ulemper ved brug af SP i promoveringen af fysisk aktivitet. Undersøgelsen identificerer en række målgrupper,
hvor henvisning i fysiske aktivitetstilbud via SP ville være relevant. Det inkluderer særlig mennesker med
kroniske lidelser, hvor fysisk aktivitet er en del af den aktive behandling (eks. diabetes og hjerte-kar-sygdomme),
men også mennesker med psykiske lidelser. Lægerne i undersøgelsen fremhæver adgangen til social støtte som
en væsentlig fordel ved opmuntring til og understøttelse af fysisk aktivitet gennem SP. Resultaterne af
undersøgelsen understreger dog, at manglende kendskab hos de praktiserende læger til eksisterende
lokalforankrede tilbud kan udgøre en barriere for SP, hvorfor samarbejdet med en link worker synes afgørende.

I tillæg til Brandborg et alʼs arbejde [29], findes en række igangværende eller afsluttede projekter, der bidrager til
øget opmærksomhed på faldgruber og muligheder ved brug af SP i Danmark (Tabel 1Tabel 1). Projekterne er alle
målrettet adfærdsændringer til at understøtte øget fysisk aktivitet, vægttab eller mestringsevne eller til at
nedbringelse ensomhed. Se Tabel 1 for eksempler på (forsknings)projekter i Danmark relateret til SP.
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IMPLEMENTERING OG PROMOVERING AF SOCIAL PRESCRIBINGIMPLEMENTERING OG PROMOVERING AF SOCIAL PRESCRIBING

Succesfuld implementering af SP i Danmark er betinget af synlige, tilgængelige, bæredygtige og
omkostningslette aktivitetstilbud samt etablering af infrastrukturer og udveksling af viden ikke kun mellem
sektorer, men også mellem kommuner og internt imellem kommunale forvaltninger. I forbindelse med afvikling
af forskningsprojekter vil forskerne typisk påtage sig opgaven som link workere, herunder skiltning og sikring af
smidige overgange samt oversættelse og formidling af oplysninger mellem sektorer. Tilvejebringelsen af evidens
for SP gennem forskning er nødvendig; dog er vedvarende anvisning til og kvalitetssikring af aktivitetstilbud ud
over en given projektperiode helt afhængig af forsker- og forskningsuafhængige partnerskaber mellem de
relevante aktører. Især er det vigtigt, at borgeren føler sig ordentligt oplyst om og introduceret til et
aktivitetstilbud, f.eks. af en link worker. I den forbindelse er det afgørende for borgerens oplevelse af tryghed og
motivation, at link workeren er uddannet til opgaven og sætter sig ind i borgerens særlige udfordringer.

På individniveau er det desuden afgørende for borgerens modtagelighed for at blive anvist til en aktivitet, at
selve aktiviteten opfattes som meningsfuld. De sundhedsfaglige argumenter for anvisning af aktivitetstilbud, der
indebærer fysisk aktivitet, er evidente. For den enkelte vil fastholdelse af aktivitetstilbud dog ikke være
begrundet i øget sundhed, men netop i oplevelsen af socialt samvær med andre [27]. Åbenlys promovering og
indretning af SP som behandling kan derfor være virke imod hensigten, og man kan desuden risikere, at
nødvendigheden af medicinsk behandling, når den er påkrævet, overses og underprioriteres.

KONKLUSIONKONKLUSION

Screening for ensomhed er mulig i klinisk praksis, og der findes hurtige og valide instrumenter til formålet [30].
Ambitionen og argumentet er ikke, at tiltag møntet på bekæmpelse af ensomhed kan kurere sygdom og dermed
erstatte nødvendig lægebehandling, men derimod at man kan minimere og bidrage til beherskelse af de negative
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konsekvenser af sygdom og behandling og derigennem antageligt forebygge sekundær sygdom og modvirke
social ulighed i sundhed. Til formålet, og førend SP indføres som standard i Danmark, kræves øget evidens,
herunder øget viden om, hvilke indsatser der er gavnlige for hvem og under hvilke betingelser.
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SUMMARY

Social prescribing in combating loneliness and supporting physical activitySocial prescribing in combating loneliness and supporting physical activity

Julie Midtgaard, Jeanette Reffstrup Christensen, Christopher Scott MacDonald & Martin Færch

Ugeskr Læger 2023;185:V09220545

High-prevalence rates and increased morbidity suggest that loneliness is a major public health concern
warranting novel health-care strategies and interventions promoting social connectedness. Social prescribing
(SP) constitutes such strategy and is, despite scarce evidence, increasingly promoted. Focusing primarily on
building and maintaining social support, SP appears especially relevant in connection to community-based
physical activity. In this review, we introduce and discuss the adaptation of SP in the context of the Danish
healthcare system and provide examples of current research initiatives.
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