
Mellem 380.0002 og 570.0003 
danskere på 16 år eller 

derover oplever at være svært 
ensomme. Det svarer til mellem 
8 og 12 procent af den voksne 
befolkning. Der er således sket 

en betydelig stigning i oplevelsen 
af svær ensomhed fra 2017 til 

20212,3.

Ensomhed er defineret 
som savn af nære 
relationer. Svært 

ensomme kæmper ofte 
med en lang række 
andre problemer, og 
ensomhed er mere 

udbredt blandt socialt 
udsatte1.

Godt 5 procent af 
alle hjertepatienter 

oplever at være svært 
ensomme. Især 

kvindelige og yngre 
hjertepatienter  

og patienter med 
hjertesvigt oplever  
svær ensomhed4.

Svage sociale 
relationer øger risikoen 

for åreforsnævring i 
hjertet med 29 procent 

og for apopleksi 
(blodprop i hjernen og 
hjerneblødning) med 

32 procent6.

Hjerte- 
patienter har 

dobbelt så stor 
risiko for at dø 

af deres sygdom, 
hvis de er 

ensomme5.

Mennesker med gode 
sociale relationer 

har 50 procent øget 
sandsynlighed for 
at leve længere, 

mens mennesker 
med svage sociale 
relationer har øget 

risiko for tidlig død7.

Den beskyttende effekt af gode 
sociale relationer i forhold til 
tidlig død er sammenlignelig 

med effekten af rygestop (ved let 
rygning). Risikoen for tidlig død ved 
svage sociale relationer og social 
isolation overstiger risikoen ved 

mange veletablerede risikofaktorer, 
fx overvægt og fysisk inaktivitet7.

Hjertesygdom og andre kroniske sygdomme øger risikoen 
for svær ensomhed, ligesom pårørende til alvorligt syge 
langt oftere rammes af svær ensomhed. Ensomhed og 
social isolation er en væsentlig risikofaktor i forbindelse 
med udviklingen af hjertesygdom, ligesom ensomhed 
forringer hjertepatienters prognose. Med mere end 380.000 
svært ensomme i Danmark er der et betydeligt forebyggel-
sespotentiale – både i forhold til hjertesygdom og i forhold 
til fysisk og mentalt helbred i bredere forstand.

Ensomhed
Hjerteforeningen mener, at ingen i Danmark 
skal rammes af alvorlig ensomhed.  �At�der�udarbejdes�en�national�strategi�for�

ensomhedsbekæmpelse,�herunder�at�der�
fokuseres�på�forebyggelse�af�ensomhed��
hos�patienter�og�pårørende.

 �At�de�grundlæggende�årsager�til�svær,�længere-
varende�ensomhed�kortlægges,�således�at�de�
egentlige�årsager�kan�angribes�i�ensomheds-
bekæmpelsen.

 �At�sundhedsfagligt�personale�arbejder�sy-
stematisk�med�opsporing�af�ensomhed��
hos�hjertepatienter.

HJERTEFORENINGEN ANBEFALER

FAKTA 

 �At�alle,�der�får�identificeret�svær�ensomhed,�
tilbydes�et�konkret�initiativ�med�henblik�på�
relationsopbygning.

 �At�der�arbejdes�målrettet�på�at�aftabuisere�
ensomhed,�bl.a.�gennem�informations-
kampagner.

 �At�nøgleaktører�inden�for�ensomheds-�
bekæmpelse�mobiliseres,�deler�viden�og��
samarbejder�om�indsatsen�for�at�forebygge��
og�bekæmpe�ensomhed.
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