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“Jeg ville elske, 
hvis der lå en besked  
hver morgen 

‘håber du får en god dag’ 

og om aftenen
 
‘husk nu at få lavet  
dine lektier’. 

Det viser, at der er nogen, 
der bekymrer sig for en.” 
 
– Tidligere hjemløs ung‘‘

Hjem til Alle har inddraget følgende eksperter i drøftelser og 
kvalificering af barrierer og mulige løsninger:

Robert Olsen, Forstander på Kofoeds Skole 
Sus Rask, Social vicevært i Guldborgsund 
René Nielsen, Udviklingskonsulent i SAND –  
De Hjemløses Landsorganisation 
Pernille Gry Petersen, Fuldmægtig, Direktoratet for 
Kriminalforsorgen 
Karin Egholm, Chefkonsulent, Socialstyrelsen

 
Eksperterne har bidraget med vigtig viden og drøftelser, men 
er ikke ansvarlige for indholdet i dette oplæg.
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Hvilke barrierer er med til at fastholde eller 
skubbe unge ud i hjemløshed?
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Kommentarer og perspektiver er velkomne. 

Kontakt Hjem til Alles sekretariat via vores hjemmeside  
www.hjemtilalle.dk eller via facebook  
www.facebook.com/hjemtilalle/

10 barrierer på vejen ud af hjemløshed
Hjem til Alle indsamler løbende viden og erfaringer om de barrierer, unge 
møder på vejen ud af hjemløshed. Manglen på betalelige boliger er en af de 
store udfordringer. Men der er også barrierer, som opstår, når der er en bolig i 
sigte. Barrierer som burde kunne håndteres i et mere kortsigtet perspektiv. 

Hjem til Alle har samlet et overblik over de mest almindelige barrierer for at 
unge kommer ud af hjemløshed. Overblikket peger på, hvordan barriererne 
kan overkommes.

Barriererne er formuleret af Hjem til Alle med afsæt i interviews med unge, 
evalueringer, debatoplæg, erfaringer fra samarbejde med unge og kommuner 
samt debatter på Folkemødet 2018. Barriererne er ligeledes diskuteret, 
nuanceret og kvalificeret af eksperter, der fra hver deres perspektiv har stor 
viden om hjemløshed blandt unge.

Oplægget er Hjem til Alles bud på, hvilke centrale barrierer der skal 
håndteres, hvis vi vil stoppe hjemløshed blandt unge. 

Hjem til Alles sekretariat

februar 2019
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“Da jeg meldte mig 
hjemløs, gik jeg op på 
kommunen og sagde, 

‘Jeg har ikke noget sted 
at bo’

og hun sagde 

‘okay, udfyld det her’. 

Det var det. Så skulle jeg 
komme op på kommunen 
én gang om måneden og 
skrive, hvor jeg havde 
sovet henne, og så blev 
jeg sendt afsted igen.” 
 
– Tidligere hjemløs ung‘‘

6

Hvem er de unge, der er hjemløse?
2300 unge mellem 18-29 år mangler et hjem, de kan kalde deres eget. Hvis 
de er heldige sover de på sofaen hos familie, venner eller bekendte. Er de 
mindre heldige, så sover de på herberg rundt om i byerne. Og er de rigtig ilde 
stedt, så lever de på gaden. De unge, der lever i en hjemløshedssituation, har 
hver deres unikke historie - men en række fællestræk går på tværs:

– Over halvdelen af de unge har en psykiatrisk diagnose, og lige så 
mange har et misbrug af alkohol eller stoffer. 

– Mere end hver tredje af de unge mellem 25-29 år har både en 
psykiatrisk diagnose og et misbrug.

– Omkring en tredjedel af de unge har været anbragt uden for hjemmet i 
længere tid.

– Omkring tre fjerdedele af de helt unge mellem 18-24 år har 
grundskolen som højeste gennemførte uddannelse, og 11 procent af 
dem har ikke afsluttet folkeskolen.

– Omkring 12 procent af de unge, der har levet i en hjemløshedssituation 
mellem 2009-2015, har en ubetinget dom1.

Hjemløsheden er således sjældent de unges eneste problem. Der er derimod 
tale om en gruppe unge med komplekse sociale problemer. 

1 Hjem til Alle 2017: Årsrapport; VIVE 
2017: Veje ind og ud af hjemløshed.
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Hvilke barrierer er med til at fastholde 
eller skubbe unge ud i hjemløshed?
Hjem til Alle har gennem interviews, erfaringsopsamlinger og drøftelser med 
eksperter og frontmedarbejdere identificeret en række almindelige barrierer, 
som kan være med til at fastholde unge i hjemløshed. I dette notat udfoldes 
tre overordnede barrierer:

– De unge er svære at få øje på og kan være hjemløse i lang tid, før de 
bliver synlige i det offentlige system og får hjælp til at finde en bolig

– De unge har vanskeligt ved at navigere i et komplekst offentligt system og 
får ikke nødvendigvis den sociale og økonomiske støtte, de har brug for

– De unges betalingsevne er lav og de har ikke et privat netværk, der kan 
støtte dem økonomisk og socialt.

Barriererne udspringer af både individuelle, organisatoriske og strukturelle 
faktorer, som uddybes i det følgende. 

“Det kan godt være, at jeg 
ikke var hjemløs. At jeg var 
husvild på det tidspunkt. 
Fordi jeg ikke havde nogle 
psykiske sygdomme eller 
misbrug, og jeg var under 
uddannelse. 

Men der ville ikke gå lang 
tid før jeg ville få mig et 
misbrug og droppe ud af min 
uddannelse. Og så ville de 
gerne hjælpe mig.” 
– Tidligere hjemløs ung
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Individuelle faktorer 
Tabu, kompetencer, forventninger  
og netværk 

Hjemløshed er tabu – derfor kan der gå lang tid før 
de unge får hjælp

Unge ramt af hjemløshed kan være svære at få øje på. De ligner alle andre 
unge og ser sjældent sig selv som hjemløse. Der kan også gå lang tid før de 
unge erkender at de eksempelvis har et problematisk hashmisbrug. Derfor 
er de unge heller ikke altid motiverede for forandring, før problemerne har 
vokset sig store. Det betyder, at de unge ikke af sig selv fortæller deres 
omgivelser, at de ikke har et sted at bo og at de i øvrigt er ramt af andre 
udfordringer som eksempelvis psykisk mistrivsel, misbrug og manglende 
netværk. 

Det betyder også, at de unge nødigt benytter sig af sociale tilbud målrettet 
hjemløse – som for eksempel væresteder og forsorgshjem. I nogle tilfælde 
kan netop disse tilbud være første skridt på vejen til at få hjælp til at finde 
en bolig og få støtte til at håndtere øvrige sociale udfordringer inden for det 
nuværende system. Men de unge ser først og fremmest sig selv som unge 
– ikke som nogen, der har komplekse udfordringer. Derfor oplever de unge 
ikke, at de eksisterende tilbud matcher dem og deres situation. Og ofte er det 
vanskeligt at finde alternativer. 

Hvis de unge skal hjælpes tidligere, er der brug for godt socialt arbejde, der 
opdager og hjælper både den 15-årige som har det svært i Folkeskolen og 
den 18-årige, der skal bo i egen bolig for første gang – og den 22-årige, der 
skal have støtte til at gennemføre en uddannelse. Udgangspunktet skal altid 
være den unges aktuelle motivation: De unge skal have hjælp til det, der giver 
mening for dem – også selvom det ikke i første omgang bringer dem ud af 
hjemløshed. 

Derudover er der brug for øget fokus på at aktivere den unges private 
netværk – ikke mindst hvis de unge er systemtrætte. Herunder også at støtte 
den unges forældre eller andre pårørende, der ofte er de første til at opdage 
den unges udfordringer, men ikke ved, hvad de skal stille op. 

Ofte er traumer en bagvedliggende faktor for at unge rammes af hjemløshed. 
Derfor der brug for øget fokus på behandling af unges traumer, hvis de skal 
permanent ud af hjemløshedssituationen. 

1
Gode erfaringer med bostøtte  
og helhedsorienteret indsats i  
10 kommuner
Skiftende regeringer har lanceret strategier for at 
nedbringe antallet af hjemløse. Især har det været 
et mål at introducere nye socialfaglige metoder, 
som støtter den hjemløse til at skabe sig et hjem og 
få hjælp til at håndtere de problemer, som har været 
med til at skubbe den unge ud i hjemløshed.

I perioden fra 2014-2017 afprøvede ti kommuner 
metoder til at sikre en helhedsorienteret og tidlig 
indsats mod hjemløshed blandt unge. Unge i 
risiko for hjemløshed og unge, der allerede var 
hjemløse, er blevet tilbudt en bolig kombineret med 
bostøtteindsats efter CTI (Critical Time Intervention) 
eller ICM (Intensive Case Management) metoderne. 
Det betyder at en fast bostøtte har fulgt den unge i 
minimum 9 måneder, og opgaven har været både 
at lære den unge at få en hverdag med indhold og 
aktiviteter, få rutiner med huslejebetaling, indkøb 
og mad og også motivere til og hjælpe med adgang 
til behandling for mentale eller fysiske problemer, 
hvis der er brug for det. 

Samtidig er støtte og indsats koordineret ved hjælp 
af Samarbejdsmodellen, der udgør en ramme for 
helhedsorienteret, tværfaglig indsats på tværs 
af aktører og sektorer. Kort sagt en aftale om at 
kommunens interne forvaltninger arbejder tæt 
sammen.

Kombinationen af bostøtteindsatsen og 
koordineringen ved hjælp af Samarbejdsmodellen 
har vist sig at være virksom. Både for unge, der 
er i risiko for at miste deres bolig og for unge, der 
allerede er blevet hjemløse. De unge kommer 
ud af hjemløshed og bliver boende i deres bolig. 
De unge oplever desuden at den hjælp de får, er 
meningsfuld og hænger sammen for dem. 

Kilde: Rambøll Management Consulting og VIVE 2018: 
En helhedsorienteret og tidlig indsats mod hjemløshed 
blandt unge og unge i risiko for hjemløshed.
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De unge mangler kompetencer og farer  
vild i systemet

Unge ramt af hjemløshed har vanskeligt ved at navigere i et komplekst 
offentligt system, med mange aktører. Det betyder, at de unge ikke altid 
kender deres muligheder for at få og bede om hjælp. De har vanskeligt 
ved at honorere krav i beskæftigelsessystemet og er derfor i risiko for 
at få økonomiske sanktioner. Det øger risikoen for, at de unge opbygger 
huslejerestance og mister deres bolig. Risikoen for at miste boligen forøges 
af, at der ifølge fagpersoner er mindre velvilje fra kommunernes side i forhold 
til at bevillige engangsbeløb for eksempel til betaling af restancer. 

Derudover mangler de unge ofte kompetencer i forhold til økonomi, 
husholdning og sociale spilleregler. Mange af de unge har ikke haft voksne i 
deres liv, der har forberedt dem på voksenlivet og på de krav samfundet stiller 
til den enkelte. Derfor bliver de unge usikre på, hvad der forventes af dem. 
Det betyder, at de unge ikke kun har brug for tag over hovedet. De har også 
brug for social støtte til at mestre livet. 

Alligevel er det ikke alle unge, der modtager bostøtte, når de får tilbudt en 
bolig. Nogle unge får det slet ikke tilbudt, fordi kommunen ikke vurderer, at 
de har tilstrækkeligt behov for støtte, selvom de har komplekse udfordringer. 
Andre unge takker nej til tilbud om bostøtte, fordi de oplever det som 
stigmatiserende og omfattende2, eller fordi de unge er systemtrætte og 
mener, at de godt kan stå på egne ben. En udfordring er i den forbindelse, 
at hvis den unge først har takket nej til et tilbud om bostøtte, så kan den 
unge ikke nødvendigvis få støtte på et senere tidspunkt, hvis han eller hun 
ombestemmer sig. 

Der er brug for fokus på at etablere en tillidsfuld relation mellem den unge og 
en voksen og på langvarige indsatser, der kan være med til at understøtte, 
at den unge opnår viden om de forventninger, der stilles til voksenlivet. 
Kommuner og øvrige aktører omkring de unge skal være villige til at yde en 
langvarig og intensiv støtte – selvom de unges motivation går op og ned 
undervejs. Den nødvendige støtte skal stilles til rådighed med en forståelse 
for, at der vil være perioder, hvor den unge ikke vil tage imod indsatsen og 
andre perioder, hvor den unge gerne vil tage imod intensiv og håndholdt 
støtte. 

Derudover kan samarbejde med frivillige være med til at give de unge den 
”spejling” i forhold til normaliteten, som de ofte har brug for.

2 Rambøll Management Consulting og 
VIVE 2018: En helhedsorienteret og 
tidlig indsats mod hjemløshed blandt 
unge og unge i risiko for hjemløshed.

2
Individuelle faktorer 
Tabu, kompetencer, forventninger og netværk

“Når jeg køber ind, 
tænker jeg: Hvad 
skal man have i sit 
køleskab? 

Man skal have mælk, 
smør, brød. Og jeg 
spiser det bare ikke, 
men køber det, fordi, 
det skal man have.

Så jeg prøver at være 
normal på den fløj.” 
 
– Tidligere hjemløs ung‘‘

13
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Mismatch mellem de unges forventninger og  
deres muligheder

De unge giver udtryk for, at de ikke føler sig hørt og inddraget i deres indsats. 
De oplever ikke, at deres individuelle ønsker er centrum for indsatsen. De 
unge har derfor ikke ejerskab over de initiativer der sættes i gang3. Omvendt 
er der blandt frontmedarbejdere en oplevelse af, at de unge kan have 
urealistiske forventninger til deres omgivelser – herunder hvad de kan få 
hjælp til, og hvad der skal til for at opnå deres mål og ønsker. 

De to forskellige oplevelser kan udfordre samarbejdet mellem unge og 
frontmedarbejdere. De unges forventninger er udtryk for manglende 
erfaringer og kompetencer. Særligt blandt de unge, der har været anbragt 
og er vokset op i institutionsmiljøer, hvor de ikke nødvendigvis har opbygget 
praktiske hverdagskompetencer og erfaringer, der ruster dem til voksenlivet. 

Der er brug for øget viden hos både frontmedarbejdere og de øvrige 
medarbejdere om, hvad den unge har med i rygsækken og hvilke traumer den 
unge bærer rundt på – for at forstå, hvor de unges forventninger kommer fra. 
Derudover er der brug for øget fokus på at aktivere en tillidsfuld relation til en 
voksen i den unges netværk. En voksen, der kan tilføre den unge ressourcer 
til at håndtere voksenkravene og som ikke har en professionel rolle i den 
unges liv. 

3 SPUK 2015: Opsamlende 
notat: Forslag til pejlemærker og 
indsatsområder. Unge ramt af 
hjemløshed; Tænketanken Mandag 
Morgen 2018: Unge på kanten – 
sammen om nye løsninger.

3
Individuelle faktorer 
Tabu, kompetencer, forventninger og netværk

“Jeg havde brug  
for en bostøtte og en 
socialrådgiver for at 
få en bostøtte og en 

socialrådgiver”
 

– Tidligere hjemløs ung

Konfliktmægling kan være en vej 
til at forebygge hjemløshed og til 
at styrke de unges netværk
I Hjem til Alle har vi interviewet mange unge 
hjemløse. Det slår os igen og igen at den unges 
historie naturligvis handler om dem selv, men også 
meget om alt det andre rundt om dem gjorde, eller 
ikke gjorde undervejs i deres opvækst. Centralt 
i deres historie står den unges familie og nære 
netværk. For mange af de unge gælder det, at 
deres forældre har problemer med misbrug, 
psykisk eller fysisk sygdom. Mange af disse unge, 
blev anbragt uden for hjemmet som børn og har 
ikke en særlig god eller stærk relation til deres 
forældre eller søskende. Vi kender eksempler på 
børn, der er stukket af i afmagt over en familie i 
sammenbrud. Men familien bliver ved med at være 
en faktor for de unge, når de skal skabe sig et liv for 
sig selv. 

Derfor kan der være brug for at interessere sig 
for hvordan, den unge kan etablere relationer til 
familien eller andre, som kan være tålelige eller 
stabile nok til at kunne være en støtte for dem. 

Et skotsk studie viser at konfliktmægling 
mellem unge og deres forældre eller andre nære 
pårørende er en effektiv metode til at forebygge 
hjemløshed blandt unge. Studiet konkluderer, at 
konfliktmægling kan forebygge hjemløshed, fordi 
det bliver muligt at:

– En ung i risiko for hjemløshed kan blive boende 
hos sine forældre eller andre nære pårørende. 

– En ung, der er flyttet hjemmefra på grund af 
konflikter i hjemmet, kan vende hjem til sin familie 
igen efter en periode som sofasurfer, på herberg 
eller på gaden. 

– En ung flytter fra sine forældre med forældrenes 
opbakning og på en tryg, sikker og planlagt måde – 
frem for akut som resultat af en eskaleret konflikt. 

– En ung genetablerer en positiv og meningsfuld 
relation til sin familie og dermed får styrket sit 
private sociale netværk. 

Konfliktmægling er desuden relevant, fordi 
den unges relation til sin familie har afgørende 
betydning for den unges trivsel og modstandskraft.

er
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Kilde: Dore, Emma 2012: Mediation and Homelessness 
Prevention in Scotland: A Decade of mediation between 
young people and their families. Scottish Community 
Mediation Centre, Amber & Big Lottery Fund. 
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De unge har ikke et netværk, der kan støtte dem og 
står derfor mere på egne ben, end andre unge

Unge ramt af hjemløshed mangler typisk netværk, der kan støtte dem socialt, 
praktisk og økonomisk. Det stiller de unge endnu mere vanskeligt, når de 
skal finde en bolig, navigere mellem offentlige tilbud og muligheder for støtte 
- og når de skal lære at mestre praktiske kompetencer i hverdagen eller har 
vanskeligt ved at få økonomien til at hænge sammen. 

I det hele taget præger det handlemuligheder og handlekompetencer.  
Det øger derfor også deres risiko for at komme ud i en hjemløshedssituation. 
De unge oplever selv, at de har vanskeligt ved at udvikle deres netværk – 
men ønsker omvendt ikke at fagpersoner skal hjælpe dem med at skabe nye 
relationer. Det vil de gerne gøre på egen hånd4.

Derfor er der brug for øget fokus på, hvordan professionelle omkring de 
unge kan støtte den unge i at aktivere venner, familie og privat netværk, så 
den unge ikke står alene. Derudover er der brug for at styrke netop de unges 
pårørende og nære netværk og hjælpe dem med, hvordan de bedst støtter 
de unge. Det kan blandt andet ske i et godt samarbejde mellem offentlige 
indsatser og frivillige organisationer. 

4 Rambøll Management Consulting og 
VIVE 2018: En helhedsorienteret og 
tidlig indsats mod hjemløshed blandt 
unge og unge i risiko for hjemløshed.

4
Individuelle faktorer 
Tabu, kompetencer, forventninger og netværk

“Jeg har siddet på en 
trappesten og kigget 

min telefonbog igennem 
for at se, hvor jeg kunne 

sove henne. 

Set på, hvem jeg ikke har 
belastet så meget lige 

den uge.” 
 

– Tidligere hjemløs ung
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Håndholdt Inklusion 
– samarbejde mellem 
Kriminalforsorgen og 
kommuner
Fra VIVE’s hjemløsetællinger ved vi, at en lille del 
af de unge optræder som hjemløse i forbindelse 
med løsladelse fra fængsel. Det vil sige, at de 
løslades uden at have en adresse at kunne tage 
til.  I praksis flytter de måske tilbage til familien 
for nogle nætter, eller finder et sted hos en ven 
og derfra går jagten på et sted at være. 

Indimellem fortæller hjemløse selv, at et fængsel 
ligefrem kan opleves som en midlertidig løsning 
på hjemløshed. I fængslet er der i det mindste 
eget værelse med en seng og varm mad. 

Kriminalforsorgen er således for en gruppe 
af de unge hjemløse et vigtigt kontaktpunkt, 
som der er potentialer i at koble tæt med de 
myndigheder, der skal hjælpe den unge, efter 
endt afsoning.

Et projekt under henholdsvis Beskæftigelses- 
og Justitsministeriet vil i perioden 2016- 2019 
undersøge, hvordan tiden i fængsel kan bruges 
til at sikre en tæt tværfaglig indsats på tværs af 
kriminalforsorg og kommune. 

De foreløbige erfaringer er gode. De to 
deltagende kommuner holder unges sager 
åbne under afsoningen. Kriminalforsorg og 
kommuner samarbejder under afsoningen og 
en gennemgående kontaktperson sikrer, at den 
unges handleplaner i forskellige myndigheder 
stemmer overens med hinanden. Det øger 
sammenhængen og fleksibiliteten i forløbet 
for de unge og betyder at samarbejdet om en 
god løsladelse starter før løsladelsen. Det kan 
også være med til at ruste de unge til livet efter 
løsladelsen – og forebygge hjemløshed. er
fa
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Kilde: www.star.dk/puljer/2016/pilotprojekt-
haandholdt-inklusion/ 
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Organisatoriske faktorer
Fragmenteret system og forskellige mål
 
De individuelle faktorer peger i retning af, at unge, der lever i 
hjemløshedssituationer, har vanskeligt ved at navigere i systemet og derfor 
ikke får den hjælp de har brug for. Når de unge har vanskeligt ved at navigere i 
et komplekst offentligt system, skyldes det ikke kun de unge selv. Det skyldes 
også, at der er modsatrettede logikker og praksisser på tværs af de aktører 
de unge møder. 

Det er en kendt udfordring, at støttesystemet er fragmenteret og 
specialiseret. For eksempel kan det sociale system arbejde efter Housing 
First, hvor boligen er første skridt på vejen til et livsbaneskift, mens et 
beskæftigelsessystem måske ser et job som første skridt på vejen til et 
livsbaneskift. Lignende modsatrettede logikker kan gøre sig gældende på 
tværs af kriminalforsorg, psykiatri og misbrugsbehandling – og på tværs af 
offentlige aktører og civilsamfund. Det spænder ben for at hjælpe de unge 
godt på vej og få de forskellige indsatser til at spille godt sammen. 

De organisatoriske barrierer handler i høj grad om ledelse, politisk 
prioritering og fælles mål på tværs af aktører og sektorer. Det er ikke nye 
udfordringer og ikke udfordringer, der knytter sig alene til unge, der lever 
i en hjemløshedssituation, men derimod til alle med komplekse sociale 
problemer, der som følge heraf er i kontakt med mange aktører. 

Selvom problematikken er kendt, er det til stadighed en udfordring for mange 
unge. Det rejser et centralt spørgsmål: Hvordan skabes der sammenhæng 
og fælles mål på tværs af indsatser, aktører og sektorer, så de unge opdages 
tidligere og kommer hurtigere ud af hjemløshed? 

Spørgsmålet er blevet drøftet med en gruppe eksperter, som peger på en 
række fokuspunkter. Fokuspunkterne uddybes i det følgende. 

http://www.star.dk/puljer
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De unge bliver ikke opdaget i tide

Socialforvaltningen er sjældent den første indgang til det kommunale 
system. Ofte møder de unge andre offentlige aktører inden de møder 
Socialforvaltningen. Derfor er der brug for at involvere flere aktører i 
opsporingen af unge, der lever i hjemløshedssituationer. 

Centrale aktører er f.eks. uddannelsessteder, Borgerservice, Jobcentre og 
civilsamfundsaktører. Disse aktører er ofte i kontakt med flere unge, før de er 
ramt af længerevarende hjemløshed. Her er der potentiale i at øge fokus på 
de unges boligsituation med henblik på tidlig opsporing. 

Det kræver organisatoriske og fysiske rammer samt handlemuligheder,  
der gør den enkelte medarbejder eller frivillige i stand til at spørge ind til  
den enkelte unges boligsituation og de bagvedliggende årsager til, at den 
unge er boligløs.

5
Organisatoriske faktorer
Fragmenteret system og forskellige mål

Indsatsen for de unge er fragmenteret og rettet 
mod forskellige mål

Først og fremmest er der brug for, at der træffes politisk såvel som 
ledelsesmæssig beslutning om at arbejde efter Housing First principperne 
hos alle de aktører de unge møder. Fra kommunal myndighed, visitation 
og social støtte til beskæftigelsesindsats, misbrugsbehandling, psykiatri, 
boformer, væresteder, frivillige organisationer med videre. Housing First skal 
gennemsyre hele organisationen – fra ledelses- til praksisniveau –  
og afspejles i konkrete arbejdsgange mellem aktørerne. 

Alle aktører skal trække i samme retning for at hjælpe den unge med at 
etablere et hjem og få støtte til at komme godt videre i livet. At arbejde efter 
Housing Firsts principper betyder, at den unge skal have økonomisk hjælp til 
indskud, møbler og inventar, så den unge kan skabe et hjem og ikke bare få 
tag over hovedet. Her varierer praksis væsentligt fra kommune til kommune. 
Nogle unge får (groft sagt) en madras på gulvet – andre får hjælp til at købe en 
seng. 

Housing First betyder også, at den unge skal have intensiv individuel 
bostøtte, der også kan hjælpe den unge med at navigere mellem indsatser og 
aktører – og til at opbygge praktiske kompetencer og netværk så den unge 
fastholder sin bolig og kommer godt videre i livet.

6

“Jeg kan simpelthen 
ikke forstå, hvorfor 
kommunen ikke greb 
ind, da jeg sagde
 
‘Jeg har ikke noget sted 
at bo’

At de ikke kaldte mig ind 
til et møde og sagde

‘hvorfor har du ikke det?’ 

og

‘hvad kan vi gøre for at 
du får et sted at bo?’” 
 
– Tidligere hjemløs ung‘‘
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Handleplansarbejdet er utilstrækkeligt og 
understøtter ikke en helhedsorienteret indsats

Et konkret værktøj til at understøtte den helhedsorienterede indsats på 
tværs af indsatsområder er at gøre brug af muligheden for at lave én samlet 
handleplan for unge med komplekse udfordringer: Én handleplan, der går 
på tværs af for eksempel Serviceloven og Beskæftigelsesloven. En samlet 
handleplan kan være med til at sikre, at såvel indsatser som for eksempel 
sanktioner ikke modarbejder hinanden, men derimod tager højde for den 
enkelte unges samlede livssituation, og hvordan den enkelte unge hjælpes 
bedst på vej. 

Det kræver en ledelsesmæssig og politisk beslutning at sikre, at alle unge 
ramt af hjemløshed tilbydes én samlet handleplan. En udfordring er i den 
forbindelse at få den enkelte unge til at se handleplanen som et positivt 
redskab, der er med til at sikre, at den unge får den støtte, han eller hun selv 
har været med til at pege på. Handleplanen skal fungere som et positivt 
redskab for den enkelte unge – ikke et styringsredskab for systemets skyld. 

Handleplanen skal afspejle den enkelte unges ønsker for fremtiden og den 
unges behov for støtte til at realisere ønskerne. Den unge skal inddrages og 
have ejerskab for den fælles plan. Det kan ikke betones nok – men erfaringen 
er, at den inddragelse ikke sker i tilstrækkeligt omfang i dag. 

Handleplanen er imidlertid ikke en løsning i sig selv. Hvis handleplanen 
skal bidrage til forandring, skal den ikke blot være et stykke papir 
med gode intentioner. Implementeringen kræver, at kommunens og 
samarbejdspartneres organisering og mål reelt giver mulighed for et tæt 
samarbejde på tværs af lovgivninger, forvaltninger og sektorer.

 

7
Organisatoriske faktorer
Fragmenteret system og forskellige mål

“I forhold til skolen kan  
det godt være svært, fordi 
jeg ikke har en forælder, 
der kan hjælpe mig med 
lektierne. 

Jeg er næsten lige blevet 18, 
så der er mange andre ting 
jeg gerne vil. Jeg savner, at 
der er en forælder.”
 
– Tidligere hjemløs ung
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Samarbejde med civilsamfund om at styrke de 
unges netværk sker ikke systematisk

En væsentlig årsag til de unges hjemløshed er, at de mangler netværk.  
I den forbindelse ligger der et uforløst potentiale i at styrke samarbejdet med 
civilsamfundet i forhold til de unge. Civilsamfundet kan:

– Styrke den unges netværk og deltagelse i fællesskaber. 

– Være arena for normalitet for den unge. Det er her den unge skal leve sit 
liv med familie, venner, naboer, studiekammerater, kollegaer, frivillige eller 
foreningsfæller. 

– Være en ressource i relationen til den unge, fordi de unge nogle gange har 
lettere ved at etablere tillidsfulde relationer til medarbejdere eller frivillige,  
der ikke repræsenterer det offentlige system.

Samarbejdet med civilsamfundsaktører sker imidlertid ikke systematisk.  
Det kræver en lokalpolitisk og ledelsesmæssig beslutning at tænke såvel 
det organiserede såvel som det uorganiserede civilsamfund ind i indsatsen 
for og med den enkelte unge. Men det kræver også, at frontmedarbejdernes 
arbejdsgange og metoder systematisk inddrager civilsamfund. 

På den anden side kræver et tættere samarbejde også noget af 
civilsamfundsorganisationerne. Civilsamfundsaktørerne er ligeledes 
fragmenterede og forskellige. Det kan derfor være en udfordring for 
frontmedarbejdere at danne sig et overblik over, hvilke lokale aktører  
der findes, og hvad de hver især kan bidrage med. 

Dertil kommer, at civilsamfundsaktører ikke nødvendigvis arbejder mod 
samme mål – hverken indbyrdes eller med offentlige aktører. Derfor kan 
inddragelse af civilsamfundsaktører også være med til at komplicere den 
sammenhængende indsats yderligere for den unge. Et tættere samarbejde 
på tværs af offentlige aktører og civilsamfund kræver således en fælles 
indsats fra alle parter. 

8
Organisatoriske faktorer
Fragmenteret system og forskellige mål
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Forpligtende samarbejde mellem 
kommune og civilsamfund
I Esbjerg har en gruppe lokale borgere etableret 
organisationen De Hjemløses Venner. Det er sket 
som en reaktion på de høje hjemløsetal i byen og et 
stort lokalt ønske om at være med til som borger, at 
gøre en forskel. En af de aktiviteter som foreningen 
har fundet på, er konceptet ”Fyld et køleskab” som 
er en alternativ måde at samle penge ind på og 
sikre at der er mad i huset, når en hjemløs flytter i 
bolig. De uddeler også køkkenudstyr og møbler, så 
en tom bolig kan indrettes og blive til et hjem.

Esbjerg Kommune har indgået et tæt 
samarbejde med De Hjemløses Venner. I Projekt 
Overgangsbolig tildeles unge, der er ramt af 
hjemløshed, en bolig og en kommunal CTI-
bostøtte. Derudover matches den unge med en 
frivillig voksen-mentor fra De Hjemløses Venner. 
Mentoren supplerer den kommunale bostøtte og 
fortsætter, når den kommunale bostøtte hører 
op – så længe som den unge ønsker det. På den 
måde bidrager De Hjemløses Venner med et 
sikkerhedsnet og en fortrolig voksen, der kan støtte 
den unge i at fastholde sin bolig. 

Konceptet er et eksempel på hvordan kommunal 
støtte og frivilligt engagement kan supplere 
hinanden.

Kilde: http://www.de-hjemloeses-venner.dk/
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Strukturelle faktorer
Incitamenterne er uklare og der mangler  
adgang til reelt billige boliger 

Der mangler et fælles forpligtende mål på tværs  
af sektorer

En gennemgående konklusion fra de mange aktører, Hjem til Alle har drøftet 
barrierer med er, at der er behov for politisk og ledelsesmæssig beslutning 
om at sætte ind med fælles mål, strategi og samarbejde for at få unge ud 
af hjemløshed. Men incitamenterne til at sætte ind med intensiv støtte og 
samarbejde om hjemløshed blandt unge kan være uklare. Det skyldes dels 
økonomiske strukturer som statslige refusionsordninger, der kan gøre det 
mindre attraktivt for kommuner at tilbyde unge en bolig fremfor en plads på  
et forsorgshjem. 

9

“Der er ingen grund til  
at vente til, at det går 
helt galt og der er behov 
for akuthjælp.

Og det kan man bare 
gøre på uddannelserne.
 
Hvis der er nogen,  
der har meget fravær så  
tag en snak med dem, 
hør hvorfor, og hjælp til.” 
 
– Tidligere hjemløs ung

Norge og Odense knækker 
hjemløsekurven
Norge er det land i Norden, som bedst formår at få 
mennesker ud af hjemløshed. Dels er faldet størst 
i disse lande, dels er der færre borgere, der er 
hjemløse i lang tid. Siden år 2000 har Norge fulgt 
Housing First-metoden, hvor det at skabe en stabil 
boligsituation er afgørende for at bringe folk ud af 
hjemløshed. I Norge har man koblet den politiske 
indsats for at bekæmpe hjemløshed tæt sammen 
med en strategi om at sikre reelt billige boliger der, 
hvor de hjemløse er. Det er sket gennem centralt 
styrede indsatser med blandt andet lånetilbud 
målrettet hjemløse og andre udsatte grupper. 
Udover reelt billige boliger, viser de norske 
erfaringer også, at boligerne skal være der, hvor de 
hjemløse opholder sig og ikke i en tilfældig bygd 
samt, at der skal en solid social støtte til, hvis de 
bagvedliggende – og desværre ofte komplekse – 
problemer skal løses. 

Lokale erfaringer fra Danmark peger ligeledes på 
behovet for at den socialpolitiske strategi for at 
bekæmpe hjemløshed følges af en strategi for at 
sikre reelt billige boliger. I Odense Kommune så 
man i 2017 et fald i antallet af mennesker ramt af 
hjemløshed. Ifølge kommunen selv skyldes faldet 
at man i 10 år har arbejdet målrettet med at etablere 
et tæt samarbejde med lokale boligorganisationer, 
for at sikre at den kommunale boliganvisning 
anvendes mest hensigtsmæssigt for både 
kommune og boligorganisationer. Konkret betyder 
det at Odense Kommune får adgang til de boliger, 
de har brug for til borgere på den boligsociale 
anvisning. Samtidig arbejder kommunen målrettet 
med at sikre, at der følger helhedsorienteret 
intensiv støtte med, når en borger får en bolig. 
Ifølge Odense Kommune er der penge at spare på 
at følge deres eksempel. 

Kilde: Kraka 2018: Hjemløsebarometeret –  
dansk hjemløshed i et nordisk perspektiv.
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Der er for mange og samtidig for få

Antallet af unge, der lever i hjemløshed, stort på nationalt plan, men 
(heldigvis) relativt småt på lokalt plan. Derfor har kommunerne ikke 
nødvendigvis et klart incitament til at prioritere en indsats for unge, 
der lever i hjemløshedssituationer. 

Det gælder især de unge, der klarer sig som sofasovere i den første 
tid og derfor ikke (i første omgang) trækker på de offentlige budgetter. 
Den relativt lille målgruppe betyder også, at kommunerne ikke har 
ressourcer til at opbygge særlig viden og kompetencer på området 
og prioritere en klar og fælles strategi for, hvordan de skal gribe 
problemet an og hvem de skal alliere sig med.

Set fra et strukturelt perspektiv er der derfor behov for at 
afdække incitamentstrukturer og tydeliggøre om/hvorfor det er 
hensigtsmæssigt både økonomisk og menneskeligt at prioritere 
en tidlig indsats for unge, der lever i hjemløshed, lokalt såvel som 
regionalt og nationalt. Ikke mindst fordi kommunale investeringer i en 
intensiv og målrettet indsats for de unge sandsynligvis vil resultere 
i besparelser i andre sektorer som for eksempel i den regionale 
psykiatri og den statslige kriminalforsorg. 

En opgørelse fra Rambøll i 2013 viste at besparelsen kan opgøres 
til 106.000 kr. det første år, en hjemløs kommer i bolig og får social 
støtte til at bo der5. De nye forsøg med videreudvikling af business 
cases efter SØM modellen vil yderligere vise, hvordan der er værdi for 
den enkelte borger og for samfundet i at arbejde på nye måder med 
at stoppe hjemløshed.

Derudover er der fortsat brug for at prioritere et tilstrækkeligt antal 
betalelige boliger i de byer, hvor de unge befinder sig – alternativt at 
øge de unges betalingsevne – hvis en strategisk satsning på Housing 
First skal bære frugt.

5 Rambøll 2013: Hjemløsestrategien. 
Afsluttende rapport 

10
Strukturelle faktorer
Incitamenterne er uklare og der mangler  
adgang til reelt billige boliger



3130

www.hjemtilalle.dk

Hjem til Alle 
Fondenes Hus
Otto Mønsteds Gade 5
1571 København

facebook.com/hjemtilalle/

@vibeklarup

“Der mangler en  
forståelse for, at det er 
mega stressende og mega 
hårdt at være hjemløs. 

Man bruger så meget 
energi på det. 

Så man har ikke tid til at  
sidde kl. 06 hver morgen  
og være den første,  
der søger en bolig på 
boligportalen. Man skal  
finde et sted at sove,  
det fylder væsentligt mere.” 
 
– Tidligere hjemløs ung
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 Vi kan godt, hvis vi vil.  
Alle har brug for et hjem!
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