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I løpet av få år mistet hun samboeren,  
datteren – og sin nye kjæreste. I sorgen 
og de lange dagene helt alene tok Hanne 
Ward Slette (67) grep for å fylle livet med 

mening. Gjennom å hjelpe andre. 
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Skapte 
mening i 

ensomheten
– Jeg følte meg så ensom. Jeg var veldig langt 
nede, og måtte gjøre noe. Jeg følte at jeg trengte 
folk rundt meg, forteller Hanne Ward Slette. 

I løpet av kort tid mistet hun både datteren og 
samboeren. Samboeren Jim døde av kreft, og Han-
ne pleiet ham hjemme helt til siste stund. Ett år 
senere døde hennes eneste barn, datteren Helle, 
kun 39 år gammel. Helle var sosionom, men ble 
litt for engasjert i en klient. Hun døde av en dose 
heroin satt under veldig uklare omstendigheter. 

Da Hanne etter hvert fikk ny kjæreste, Tom, og 
han døde brått, var begeret fullt. I løpet av seks år 
hadde hun mistet tre av sine nære.

– Da Tom døde, hadde jeg ikke flere tårer igjen, 
sier Hanne.

Å miste dat teren  var det tyngste. Hanne satt 
oppe halve natten, sov utover dagen og forskjøv 
døgnrytmen helt. Midt i tøffe år tok hun avgjørel-
sen om å førtidspensjonere seg i en alder av 63 år. 
Dagene, ukene og månedene gikk sakte, men sik-
kert fremover. Det var ikke gode dager, beskriver 
hun. Å være ensom og alene var vanskelig. 

– Det ble helt feil. Jeg har alltid vært veldig so-
sial. Nå ble jeg veldig utrygg. Det var en vegg som 
falt ut. Det var den formen for ensomhet der du 
kjenner at alt er opp til deg selv.  

ut av ensomheten:  På kort tid mistet 
hanne Ward slette tre av sine kjære. hun 
måtte ta grep for å finne meningen med 
livet igjen. i dag er hun besøksvenn for 
en eldre dame og hun er også frivillig på 
kafeen til Frivilligsentralen.
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 Hun følte at alt ansvaret tynget. Alt det praktiske 
og alle avgjørelsene som hun måtte ta uten noen å 
rådføre seg med. Å lage mat til én er heller ikke hyg-
gelig. Langt mindre spise den. 

– Å se på den poteten som hopper alene i kasserollen 
er ikke spesielt festlig. Det er ikke noe jeg trives med. 

Etter noen måneder tenkte hun at nok var nok. 
At hun klarte å ta seg selv i nakken, var et enten-el-
ler, tror hun. 

– Det var en blanding av at jeg var utrolig lei meg 
og så utrolig sint. Og ulykkelig. Hvorfor skulle jeg ha 
det sånn. Dette måtte jeg gjøre noe med. Jeg er sta 
også, vet du, og da blir jeg handlekraftig. 

Tre år senere sitter latteren løst rundt kafébordet i 
lokalene til Frivilligsentralen på Sagene i Oslo. Midt 
iblant menneskene her finner vi Hanne. Smilet er på 
plass, enten hun smører rundstykker på kjøkkenet el-
ler sitter rundt bordet for en prat med de andre delta-
gerne på kafeen. Hun er raus med omsorgen, snar til 
å gi et stryk over kinnet eller en klem. Her på Frivil-
ligsentralen er Hanne flere dager i uken, enten som 
frivillig, som besøksvenn eller kun for å slå av en prat 
over en kaffekopp.  

Hun måtte ikke langt, men fant sitt nye nettverk 
kun en snau kilometer fra leiligheten sin. Da hun for 
snart tre år siden ringte Frivilligsentralen og sa at 
hun ville melde seg som frivillig, var hun ikke sær-
lig høy i hatten.

– Jeg var veldig nervøs, men jeg måtte gjøre det, 
og jeg måtte gjøre det alene. 

dørstokken kJentes sÅ høy,   men å fortsette uten 
noe meningsfylt å fylle dagene med var ikke noe al-
ternativ. At Hanne hadde ringt først og meldt sin an-
komst, gjorde at hun følte at hun måtte gjennomfø-
re det hun hadde satt seg fore. Så hun strammet seg 
opp, kom seg ut av leiligheten og gikk den snaue ki-
lometeren gjennom Oslos gater og inn i Frivilligsen-
tralens lokaler. Da hun hilste på folket og de andre 
frivillige, følte hun umiddelbart den gode stemnin-
gen i lokalene. 

Hun beskriver det som å komme ut av et skall. 
– Andre ting ble viktigere. Jeg traff mennesker som 

har hatt det verre enn meg, og fikk min egen situa-
sjon litt i perspektiv, forteller hun.

– Etter én dag visste jeg at her måtte jeg være. Her 
føler jeg at det er noen som trenger meg. At jeg kan 
brukes til noe. Ensomhetsfølelsen ble borte. Nå har 
jeg fått et nettverk på grunn av Frivilligsentralen. Jeg 
har fått et nytt liv på mine gamle dager. 

i  14 År har hilde muri krahn  vært daglig leder for 
Frivilligsentralen på Sagene. Hun har sett mange ek-
sempler på hvordan mennesker finner hverandre på 
tvers av alder, bakgrunn og samfunnslag. Her er el-
dre besøksvenner for yngre, eller motsatt. Noen er 
fast med på aktiviteter, andre stikker innom nå og da. 

– Ensomhet har ingen alder. De fleste her hos oss 
er dem som har litt mye tid og som har falt ut av sam-
funnet og trenger et sted å være, sier Krahn.

– Tilhørighet er et grunnleggende behov vi men-
nesker har. Mange er ensomme og ønsker å høre til et 
sted, bli en del av en sammenheng. De vil bli sett og 
ha en oppgave. I vår tid har mye av den menneskeli-
ge kontakten blitt borte, vi sender sms eller sitter bak 
pc-en. Da blir det lille håndtrykket eller smilet borte. 

– Hva betyr det for folk å ha et sted å gå til?
– For noen betyr det alt. For noen er Frivilligsen-

tralen det eneste nettverket de har. Mange har mistet 
både familie og venner og er alene. Men det er også 
dem som ikke har noe særlig familie. Det var en som 
sa til meg at «her har jeg fått meg verdens beste ven-
ner og familie».

nærmere 900 000 nordmenn  regnes som alenebo-
ende, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Denne be-

folkningsgruppen har økt markert de siste 15–20 
årene. Spesielt blant de eldre fra 67 år og oppover 
er andelen aleneboende kvinner høy. Nå betyr ikke 
det å bo alene nødvendigvis at du er ensom eller 
har dårlig nettverk, men studier viser at særlig el-
dre kan få et begrenset sosialt liv fordi ektefelle, 
venner og bekjente faller bort. 

Etter at tre av hennes nære falt bort i løpet av få 
år, har Hanne Ward Slette sittet mang en dag og 
kveld alene hjemme i leiligheten på Sagene. Stu-
en er fylt med dukkehus, kjøpt i England og inn-
redet av Hanne selv. Hun er halvt engelsk, og de 
klassiske miniatyrhusene har vært hennes hobby i 
mange år. I tillegg til filmer og bøker, som fortsatt 
er gode å ha når dagene blir litt lange. 

det er mye oppmerksomhet  rundt ensomhet i 
høytidene, men for Slette er alle hverdagene verst. 
Mest av alt kveldene. Og aller tyngst er vinteren. 

– Det tror jeg gjelder for mange som er alene. 
Men når jeg sitter hjemme i leiligheten etter en 
dag på sentralen og er litt godartet sliten, og føler 
at jeg har gjort en dagsjobb, så er det litt deilig å 
legge bena på bordet. Når jeg ikke har noe på da-
gen, er kveldene vanskeligere. 

At livet i dag er fylt med så mye positivt innhold, 
er Hanne takknemlig for. At hun hadde handlekraft 
nok til å gå over terskelen på egen hånd, er ikke en 
selvfølge for alle. Mange synes det blir vanskelig, 
og det skjønner hun godt. 

– Fordi jeg har vært der selv og vet hvor tøft det 
er. Selv om jeg klarte det, er det mange som ikke 
klarer det, som trenger en hånd å holde i. Mange 
har mistet den driven til å gjøre noe.

67-Åringen er bÅde besøksvenn  og følgesvenn 
og har faste dager som frivillig, men stikker gjerne 
ned også utenom sine faste tider. Å bli møtt med et 
«åh, så koselig at du kommer», er hyggelig, synes 
hun, ikke minst når følelsen av å være alene fort-
satt kommer snikende med jevne mellomrom. Da 
er det godt å bety noe for andre. Som besøksvenn 
forsøker hun nå å være den som hjelper andre en-
somme over dørstokken og ut i samfunnet. 

– Det er veldig givende å være besøksvenn. Det 
er noen der som trenger meg, som venter på meg 
og som gir meg følelsen av at jeg kan brukes til 
noe, smiler Hanne.

Av May, som hun besøker et par ganger i uken, 
blir hun tatt imot med en god klem. 

– Hanne betyr veldig mye for meg. Jeg er veldig 
glad i henne, sier hun før de to avtaler neste besøk. 

– Du tror det lille du bidrar med ikke betyr så 
mye, men det gjør det, sier Hanne på vei ut fra 
Mays leilighet. Hun beskriver seg selv som sosial 
og omsorgsfull. Begge egenskapene får hun utløp 
for ved å hjelpe andre.

– Jeg føler at jeg hører hjemme på Frivilligsen-
tralen, at jeg er blant likesinnede. Her møter jeg 
tålmodige og omsorgsfulle mennesker, det er godt. 
Det var en dør som åpnet seg og snudde tilværel-
sen min opp ned. Det må ha vært en liten engel 
som satt på skulderen min og hjalp til.

Fellesskapet på Frivilligsentralen betyr i dag alt 
for Hanne. 

– Jeg er veldig avhengig av å ha mennesker rundt 
meg, mer avhengig enn jeg trodde. Det å vite at 
jeg her har et nettverk som er tilgjengelig hvis jeg 
selv skulle trenge det, er godt. Hadde jeg ikke hatt 
dette, tror jeg ikke jeg hadde klart meg. Da tror jeg 
det hadde gått nedenom og hjem. 

en av landets mest populære  fastleger, 
Jørgen Skavlan, ser ofte ensomhet på kontoret 
sitt.  

«Andre ting ble viktigere. Jeg traff mennesker 
som har hatt det verre enn meg, og fikk min 

egen situasjon litt i perspektiv.»
HANNE WARD SLETTE OM Å JOBBE SOM FRIVILLIG

bryr seg:  På vei ut fra Frivilligsentralen stopper hanne og tar en prat med 
harriet Bjørdal og svein hansen.

besøksvenn:  hanne blir møtt med en god klem når hun stikker en tur innom may som bor over  
Frivilligsentralen. may forteller at hun setter stor pris på besøkene fra hanne.

muntert:  hanne Ward slette har kjæresten Bo fra sverige på besøk. her sitter de og prater med andre besøkende på kafeen på Frivilligsentralen.  
Fra venstre nærmest: anna engh (grønn genser), grete ringeeide, marvel Johansen, hanne,  Bo høglund og Berit Klausen. 
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 – Jeg tror ensomhet er noe av det vi leger oftest 
møter. Det kommer til uttrykk i så mange for-
skjellige problemer og presentasjoner. Uspesifik-
ke vondter, uro, depresjon, søvnløshet. Ensomhet 
er som en stor imitator, den kan presenteres som 
nesten alt mulig. Særlig blant eldre ser vi det mye.

– Hva gjør ensomheten med oss?
– Ensomhet skaper sykdom. Psykosomatisk syk-

dom. Fysisk sykdom. Psykisk sykdom. Ensomhet 
spiller nok inn i hele vår fysiologi og hele vårt sjels-
liv. En undersøkelse jeg leste en gang, fortalte at 
om man spurte 100 mennesker og ga dem valget 
mellom ensomhet eller en kronisk, ikke livstruen-
de sykdom, så velger 80 prosent sykdom. Ensom-
het er noe av det tyngste vi bærer på i ryggsekken 
vår, sier Skavlan.

Ensomhet har heller ingen alder, understreker 
han. Han ser det mye blant eldre, men også hos de 

unge i den såkalte «generasjon flink», som spiser 
middag med nesen nedi iPaden og ikke ved mid-
dagsbordet med familien. 

– Ensomhet ser vi i alle aldersgrupper. Barn, 
unge, voksne, eldre og gamle. Og husk at du også i 
fellesskapet kan oppleve ulidelig ensomhet. Det er 
mange ensomme gifte. Mennesker som har familie 
og partnere, men som likevel opplever ensomhet. 
Det som er ekstra trist, er at ensomhet er det tyng-
ste å bære, men også det letteste å gjøre noe med. 

er du ensom,   enten du lever alene eller sammen 
med andre, bør du forsøke å finne noe å fylle livet 
med. Finne tilbake til gamle interesser, hobbyer 
eller andre aktiviteter, oppfordrer Jørgen Skavlan. 

Han har flere eldre i sin praksis og hjelper dem 
gjerne med å kartlegge hvilke muligheter de har 
rundt seg. Hvilke muligheter som ligger der, en-

ten det er å ta kontakt med gamle skolevenninner 
eller naboer eller å delta på et eldresenter eller i 
en organisasjon. 

Skavlan er ikke i tvil om at ensomhet er mer ut-
bredt i dag enn tidligere. 

– Vi lever i en hastig verden der sosiale medi-
er erstatter fellesskapet. For en tid tilbake så jeg 
en tegning i det amerikanske magasinet The New 
Yorker. I en kirke sto en kiste, og det var tomme 
benkerader så langt øyet kunne se. To mennesker 
satt alene på første rad og presten forrettet. Under 
tegningen sto det: «He had 2000 friends on Face-
book», forteller Jørgen Skavlan.

– Det syntes jeg var beskrivende på hva vi ser 
rundt oss i dag. 

vghelg@vg. 

goran.bohlin@vg.no

«Ensomhet ser vi i alle aldersgrupper. Barn, unge, voksne, 
eldre og gamle. Og husk at du også i fellesskapet kan 

oppleve ulidelig ensomhet.»
JØRGEN SKAVLAN, LEGE

god stemning:  hanne Ward slette er veldig åpen om tilværelsen og betydningen av å fylle livet med noe meningsfylt. 
hun er blant annet frivillig på kafeen til Frivilligsentralen, og her på kjøkkenet er det god stemning. hanne har fått 

et godt forhold til vera Kolltuft som også jobber på sentralen.


