
 
PARTNERS
(Polen) Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
w Lodzi 
University of Humanities and Economics in Lodz is an 
accredited higher education institution and
provides bachelor, master, postgraduate, PhD studies and 
courses for various target groups. The university focuses on 
educational research, innovative teaching and e-learning.

(Rumänien) Ordinul Asistentilor Medicali 
Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din 
Romania Filiala Iasi
The organization has more than 12,000 members - nurses, 
midwives and medical assistants, among which more than 
8000 active members who practice in Iasi county. The activity 
of the organization consists in the control and supervision of 
the of nurse and midwife professional practice.

(Italien) Anziani e non solo Società Cooperativa 
Sociale
Is a non-profit organization working since 2004 in the field of 
social innovation, with a specific focus on management of 
projects and realization of services and products in the field
of welfare and social inclusion.

(Litauen) Klaipedos Valstybine Kolegija
Klaipeda State University of Applied Sciences has a lot of 
experience in creating course curriculums, updating study 
programmes, preparing documentation for accreditation of 
courses, teaching students, training adults.

(Sverige)  Kristianstad University  
Kristianstad University was founded in 1977 and offers over 40 
programs and 450 courses to approximately 14000 students. 
Among the four faculties (Business, Health Sciences, Natural
Sciences and Teacher Education) the most active fields of 
research are biosphere, health/sustainability, food- and health 
science.

ENSAMHET ÄR ETT KOMPLEXT FENOMEN 
SOM ÄVEN OMFATTAR 
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PROJEKTET
ALONE projektet har som uppgift att utveckla en 
strukturerad och praktisk utbildning inom vård och 
omsorg för att underlätta mötet med äldre personer 
som upplever existentiell ensamhet.   

MÅLGRUPP

ALONE projektet vänder sig till vårdpersonal

MÅLSÄTTNING

 Att utbilda vårdpersonal om ensamhetens olika 
dimensioner för att kunna upptäcka och känna igen 
ensamhet i dess olika former hos äldre personer.

  Stödja vårdpersonal och stärka deras förmåga att 
möta att möta ensamhet i allmänhet och existentiell 
ensamhet i synnerhet. 

Syftet med projektet är att utveckla ”best practice” 
för att möta äldre personers  existentiella 
ensamhet. Projektet syftar vidare till att ta fram ett 
utbildningsmaterial för att öka kunskapen om hur man 
kan möta existentiell ensamhet hos äldre personer och 
ge vårdpersonalen redskap för att kunna ge en vård 
och omsorg av hög kvalitet. 

Genom att arbeta över nationsgränser kan 
utbildningsmaterialet anpassas till olika 
mångfaldsaspekter och användas i olika Europeiska 
länder. Genom ökad kunskap och medvetenhet 
kommer projektet även att bidra till en bredare dialog 
om behovet av ändamålsenlig utbildning för att möta 
äldre personers ensamhet och förbättra vården för 
äldre. 

Ensamhet i dess existentiella 
form går mycket djupare än 
fysisk och social ensamhet 

och beskrivs 
som ett oundvikligt 
mänskligt livsvillkor

Ensamhet hos äldre personer är en växande global 
fråga. Det är dock svårt att uppskatta omfattningen 
då ensamhet vanligtvis endast mäts som social 
ensamhet. Social ensamhet omfattar sociala 
aspekter och behov av mänskliga relationer och 
beräknas oftast som antalet kontakter någon har, 
hur omfattande det sociala nätverket är eller om 
man är sammanboende eller ej. 

Men även om man har människor omkring sig 
kan man uppleva djup ensamhet, det som kallas 
existentiell ensamhet. Existentiell ensamhet 
beskrivs vanligtvis i samband med död, döende 
och svår sjukdom, när frågor om mening 
aktualiseras. Studier visar att vårdpersonal 
(läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, 
fysioterapeuter och arbetsterapeuter) upplever det 
meningsfullt, men även utmanande, att möta äldre 
personers existentiella ensamhet.


