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1.

INDLEDNING

Hjemløsestrategien er et puljefinansieret program igangsat af regeringen og støttet af
partierne bag satspuljen. Det overordnede formål med programmet er at nedbringe
hjemløsheden i Danmark. Der er afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden 200920121.
Dette notat er en bilagsrapport, som præsenterer dokumentationen og analyserne, som
er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af et statusnotat for Hjemløsestrategien.
Helt overordnet er formålet med notatet at give en status for arbejdet med Hjemløsestrategien i de deltagende kommuner i efteråret 2011 med særligt fokus på fremdriften
i programmet, de foreløbige resultater, erfaringer og eventuelle udfordringer.
Datagrundlaget for vurderingen af indfrielsen af målsætningerne for Hjemløsestrategien
er SFI’s seneste hjemløsetælling fra uge 6 i 2011 og Ankestyrelsens seneste opgørelse
over brugere af § 110-boformer fra kalenderåret 2010. Dette betyder, at vurderingen
af målindfrielsen i praksis omhandler situationen i kommunerne omkring udgangen af
2010. Det er derfor oplagt, at man i kommunerne i dag kan være kommet længere i
indfrielsen af målsætningerne.
Datagrundlaget for vurdering af selve metodearbejdet er den kvantitative spørgeskemabaserede individdokumentation, som følger alle borgere, der er med i metodeforløbene. Der er i rapporten medtaget individdokumentation til og med september 2011.
Derudover indgår projektledernes halvårlige statusindberetninger og referater fra de
løbende netværksmøder ligeledes som datakilder.
Opsummeringer og konklusioner, der kan drages på baggrund af analyserne i dette
notat, præsenteres i statusnotatet. Eftersom dette bilagsnotat primært har til formål at
præsentere en oversigt over dokumentation og analyser, er løbende opsummeringer og
konklusioner i vidt omfang udeladt.
Bilagsrapporten giver i kapitel 2 et overblik over de målsætninger, de deltagende
kommuner arbejder med som led i Hjemløsestrategien, og hvilke af Hjemløsestrategiens metoder kommunerne anvender.
Dernæst følger der i kapitel 3 en oversigt over, hvordan dokumentationen af Hjemløsestrategien foretages.
Strategikommunerne har i forbindelse med Hjemløsestrategien defineret konkrete måltal for, hvor mange hjemløse kommunen skal have ved Hjemløsestrategiens afslutning
inden for de fire overordnede målsætninger for Hjemløsestrategien. Kapitel 4 giver en
status for, hvordan situationen har udviklet sig i kommunerne i relation til de fire overordnede målsætninger.
Et vigtigt element i Hjemløsestrategien er, at der findes boligløsninger for borgere uden
bolig. I kapitel 5 gives en status over målsætninger for etablering af boliger i forlængel-
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Midlerne blev afsat som led i satspuljeaftalen for 2008.
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se af Hjemløsestrategien og en oversigt over, hvor mange boliger der er etableret i
kommunerne til dato.
I kapitel 6 gives der en kort overordnet status over metodearbejdet som helhed, og
hvor mange borgere der indgår i dokumentationen for hver af Hjemløsestrategiens metoder.
De efterfølgende kapitler (7-13) giver en oversigt over status for arbejdet med hver af
metoderne i Hjemløsestrategien.
De tre første kapitler giver en oversigt over status for arbejdet med hver af bostøttemetoderne. Kapitel 7 giver en status over arbejdet med Individual Case Management
(ICM), kapitel 8 giver en status over arbejdet med Critical Time Intervention (CTI), og
kapitel 9 giver en status over arbejdet med Assertive Community Treatment (ACT).
I kapitel 10 gives der en status over arbejdet med udredning og plan.
I kapitel 11 gives der en kort status over det foreløbige arbejde med God Løsladelse.
I kapitel 12 gøres der status over arbejdet med det opsøgende og kontaktskabende
arbejde.
Til sidst er der i kapitel 13 en status over, hvor langt metodearbejdet med God Udskrivning er kommet.
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2.

KOMMUNER, MÅLSÆTNINGER OG METODER

I Hjemløsestrategien indgår i alt 17 kommuner. I første omgang blev otte kommuner
udvalgt og inviteret til at samarbejde med Indenrigs- og Socialministeriet om at udmønte Hjemløsestrategien i konkrete indsatser for hjemløse. Disse kommuner kaldes
efterfølgende for aftalekommuner. Der er bl.a. givet støtte til opførelse eller ombygning
af boliger til hjemløse, til at styrke de socialpædagogiske indsatser, til koordinering og
bostøtte samt opsøgende og kontaktskabende arbejde.
De otte aftalekommuner2 bidrager til at nedbringe hjemløsheden i Danmark ved at opstille konkrete mål for indsatser, der knytter an til Hjemløsestrategiens overordnede
målsætninger. Målene nås dels ved at opføre boliger, dels ved at styrke metodearbejdet med hjemløse gennem afprøvning af konkrete bostøttemetoder og andre metoder.
De otte kommuner har fået tildelt i alt ca. 410 mio. kr. til arbejdet med udmøntning af
Hjemløsestrategien.
Desuden bidrager ni andre kommuner3 ved at afprøve to af de tre bostøttemetoder.
Kommunerne fik tildelt i alt 35 mio. kr. i maj 2010 til dette arbejde.
Figur 2.1: Hjemløsestrategiens fire overordnede målsætninger

HJEMLØSESTRATEGIENS FIRE OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER
1. Ingen borgere skal leve et liv på gaden.
2. Ingen unge bør opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger.
3. Ophold på forsorgshjem eller herberger bør ikke vare mere end 3-4 måneder
for borgere, der er parate til at flytte i egen bolig med den fornødne støtte.
4. Løsladelse fra fængsel eller udskrivning fra behandlingstilbud eller sygehus bør
forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen.

2.1

Kommunernes målsætninger
I løbet af foråret og sommeren 2009 kortlagde aftalekommunerne problemerne på
hjemløseområdet i de respektive kommuner. På dette grundlag traf kommunalbestyrelserne beslutning om, hvilke målsætninger man i den enkelte kommune ønskede at arbejde med, og hvilke konkrete mål kommunen ville sætte for udviklingen frem til 2012.
I nedenstående tabel ses en oversigt over, hvilke målsætninger de enkelte aftalekommuner har valgt at arbejde med:
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Albertslund, Esbjerg, Frederiksberg, Høje-Taastrup, København, Odense, Randers og Aarhus.
Guldborgsund, Herning, Horsens, Hvidovre, Næstved, Svendborg, Varde, Viborg og Aalborg.
3

Tabel 2.1: Aftalekommunernes målsætninger

MÅLSÆTNINGER SOM AFTALEKOMMUNERNE HAR VALGT AT ARBEJDE MED
Gadesovere
Albertslund

Unge

Udskrivning/
løsladelse

X

X

X

X

X

X

X

X

Esbjerg
Frederiksberg

Opholdstid

X

Høje-Taastrup

X

København

X

X

X

X

Odense

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Randers
Aarhus

X

Som det fremgår af tabellen, arbejder flere af kommunerne med alle eller næsten alle
målsætningerne. Der er således bred opbakning til strategiens målsætninger fra de
enkelte deltagende kommuner.
Kommunerne i bostøttepuljen fastlagde målsætningerne i løbet af foråret og forsommeren 2010. Nedenstående tabel viser, hvilke målsætninger kommunerne i bostøttepuljen
arbejder med.
Tabel 2.2: Bostøttekommunernes målsætninger

MÅLSÆTNINGER, SOM KOMMUNERNE I BOSTØTTEPULJEN HAR VALGT AT ARBEJDE MED
Målsætning 1

Målsætning 2

Målsætning 3

Målsætning 4

Gadesovere

Unge

Opholdstid

Udskrivning/
løsladelse

Aalborg

X

X

X

Guldborgsund

X

X

Herning

X

X

Hvidovre

X

X

X

X

Næstved

X

X

X

X

Svendborg

X

Varde

X

Viborg
Horsens

2.2

X
X

X

X
X

Metoderne og kommunerne
Der arbejdes i Hjemløsestrategien systematisk med seks udvalgte tilgange/metoder.
Metoderne blev beskrevet i første bilagsrapport for Hjemløsestrategien, som blev udgivet i efteråret 2010. For yderligere oplysninger om metoderne henvises til hjemmesiden for Hjemløsestrategien: www.hjemlosestrategien.ramboll.dk.
Nedenstående oversigt viser, hvilke kommuner der arbejder med de forskellige metoder i Hjemløsestrategien.
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Figur 2.2: Oversigt over, hvilke kommuner der arbejder med hvilke metoder
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Herudover kan det nævnes, at Esbjerg, Odense, Randers og Aarhus arbejder med God
Udskrivning, der handler om at sikre en boligløsning og generel koordination ved udskrivning fra hospital eller behandling. Arbejdet med God Udskrivning har karakter af at
være en erfaringsopsamling og evt. konkrete bud på samarbejdsmodeller i de deltagende kommuner og herunder have fokus på, hvordan man kan tænke sundhedsområdet ind i forhold til borgernes boligsituation og Housing First.
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3.

DOKUMENTATION AF HJEMLØSESTRATEGIEN

Dokumentationen af Hjemløsestrategien forløber overordnet ad to forskellige spor. Det
ene spor har fokus på de enkelte metoder og projekter samt de borgere, der modtager
støtte gennem projektet. Det andet spor tager udgangspunkt i de nationale hjemløsetællinger og omhandler den samlede udvikling på hjemløseområdet. Tilsammen bidrager de to spor med opbygning af viden om virkningsfulde metoder på hjemløseområdet
samt en vurdering af, hvorvidt hjemløsheden reduceres på kommunalt og nationalt
plan i løbet af perioden.
Rammen for opgaven med evalueringen og monitoreringen af Hjemløsestrategien er
således (som defineret i opdraget) i høj grad defineret ved en kvantitativ (spørgeskemabaseret) tilgang, der skal bidrage til at belyse, hvad der helt konkret sker for borgerne, som indgår i metodeforløbene.
Denne bilagsrapport præsenterer foreløbige resultater af dokumentationen af metoderne og borgerne, der modtager støtte. Samtidig følger rapporten op på, hvordan det i
aftalekommunerne går med udviklingen i forhold til de målsætninger, kommunerne
definerede ved Hjemløsestrategiens start. Denne opfølgning på arbejdet med målsætningerne baseres på data fra SFI og Ankestyrelsen.
Nedenstående figur illustrerer det overordnede dokumentationsforløb i hele Hjemløsestrategiens periode.
Figur 3.1: Det overordnede dokumentationsforløb i Hjemløsestrategien
Dokumentation af individforløb
for alle metoder

Identifikation af virkningsfulde
metoder

Metode- og
implementeringsskabeloner
Halvårlige statusrapporter

Udarbejdelse af endelige
metodebeskrivelser
Opsamling af erfaringer med
implementering og identifikation
af muligheder og barrierer for
metoderne

Strukturerede diskussioner på
netværksmøder

Hjemløsetællinger og
Ankestyrelsens statistik

Dokumentation af
hjemløseerfaringer på kommunalt
og nationalt niveau

Vurdering af strategiens
målindfrielse

Som det fremgår af figuren, skal dokumentationen danne udgangspunkt for metodebeskrivelser af virkningsfulde metoder samt belyse, hvorvidt målsætningerne for reduktionen af hjemløsheden indfries.
På nuværende tidspunkt er arbejdet med metoderne i Hjemløsestrategien godt i gang.
Vi kan i denne rapport skitsere nogle af de foreløbige resultater, men det er endnu for
tidligt at fastslå, hvilke metoder der er virkningsfulde.
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Dokumentationens resultater giver på nuværende tidspunkt et indblik i følgende elementer, der står centralt i dette notat:




Beskrivelse af metodernes målgrupper
Status på og beskrivelse af udviklingen i borgernes boligsituation
Status og opfølgning på implementeringen, herunder arbejdet med de lovpligtige § 141-handleplaner.

Dokumentationen giver en omfattende beskrivelse af de borgere, der modtager støtte
under de forskellige metoder. Dette omfatter blandt andet borgernes nuværende boligsituation, årsagerne til hjemløshed, hvorvidt borgeren har en handleplan, omfanget af
sociale problemer mv.
Dokumentationen viser endvidere, om der sker forskydninger og ændringer i boligsituationen for borgerne, som indgår i metodearbejdet. Dette suppleres endvidere med en
beskrivelse af, om der sker ændringer i forhold til, hvordan medarbejderne vurderer
borgernes problemer.
Herudover giver dokumentationen et indblik i de implementeringserfaringer, kommunerne har haft indtil videre, heriblandt de udfordringer der opleves i forbindelse med at
udrulle de fastsatte metoder lokalt og sikre koordinationen af borgerens indsatser.
3.1

De sociale problematikker
Medarbejderne bedes ved indberetningerne vurdere borgerens omfang af problemer
inden for en række domæner. Når disse vurderinger for hver metode senere i rapporten
bliver præsenteret, bliver de for overskuelighedens skyld lagt sammen i tre kategorier
for hvert domæne; Borgeren har problemer, Borgeren har ikke problemer og Ved ikke.
Nedenstående skema viser en oversigt over, hvilke svarmuligheder der indgår i hver af
de tre kategorier.
Tabel 3.1: Kategorisering af sociale problematikker

Domæne

Spørgsmål

Svarmuligheder

Kategori

Alkoholmis-

Har borgeren efter din vur-

Nej

brug, stofmisbrug og
hashmisbrug

dering et alkoholmisbrug/stofmisbrug/hashmisbrug?

Borgeren har ikke problemer

Ja, i et begrænset omfang

Borgeren har problemer

Ja, i et vist omfang
Ja, i et stort omfang

Fysiske gener

I hvor høj grad har borgeren
efter din vurdering fysiske
helbredsmæssige gener, der
begrænser hans/hendes
dagligdag?

Ved ikke

Ved ikke

Slet ikke

Borgeren har ikke problemer

I mindre grad

Borgeren har problemer

I nogen grad
I høj grad
Ved ikke

Ved ikke
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Domæne

Spørgsmål

Svarmuligheder

Kategori

Psykiske lidelser

I hvor høj grad har borgeren
efter din vurdering psykiske
problemer eller en psykisk
sygdom?

Slet ikke

Borgeren har ikke problemer

I mindre grad

Borgeren har problemer

I nogen grad
I høj grad

Dagligdagsfunktioner

Økonomi

Socialt netværk

I hvor høj grad har borgeren
efter din vurdering vanskeligt ved at varetage dagligdagsfunktioner i forhold til at
have en bolig, som fx at
vaske op, gøre rent, købe
ind e.l.?
I hvor høj grad har borgeren
efter din vurdering økonomiske problemer, der gør det
vanskeligt for borgeren at
betale husleje, el, varme
o.l.?

I hvor høj grad har borgeren
efter din vurdering problemer med manglende/svagt
socialt netværk?

Ved ikke

Ved ikke

Slet ikke

Borgeren har ikke problemer

I mindre grad

Borgeren har problemer

I nogen grad
I høj grad
Ved ikke

Ved ikke

Slet ikke

Borgeren har ikke problemer

I mindre grad

Borgeren har problemer

I nogen grad
I høj grad
Ved ikke

Ved ikke

Slet ikke

Borgeren har ikke problemer

I mindre grad

Borgeren har problemer

I nogen grad
I høj grad
Ved ikke

3.2

Ved ikke

Dokumentationens gennemførelse
Dokumentationen af individforløb gennemføres ved, at medarbejderne svarer på en
række spørgsmål om de deltagende borgere. For bostøttemetoderne og det opsøgende
arbejde svares der på spørgsmål hvert kvartal, mens der for Udredning og Plan og God
Løsladelse indberettes på to tidspunkter. Besvarelsen af spørgsmålene foregår konkret
ved, at medarbejderen logger ind på det internetbaserede Rambøll Results og svarer
online på en række fastsatte og tværgående spørgsmål.
Erfaringerne vedrørende kommunernes arbejde med implementering og organisering er
baseret på gennemgang og analyse af kommunernes indsendte metode- og implementeringsskabeloner samt statusindberetninger, som de otte aftalekommuner har udfyldt i
september 2011. Dette suppleres endvidere med referater fra projektledernes netværksmøder og øvrige netværksmøder afholdt af Socialstyrelsen, hvor kommunerne
har bidraget med information om det konkrete arbejde med metoderne.
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4.
4.1

STATUS FOR MÅLSÆTNINGERNE FOR HJEMLØSESTRATEGIEN

Indledning
Hjemløsestrategien har et dobbelt fokus. På den ene side er der med Hjemløsestrategien defineret fire konkrete målsætninger, inden for hvilke der via opførelse af boliger,
opsøgende arbejde, koordinering, socialpædagogiske indsatser og bostøtte arbejdes på
at opnå nogle meget konkrete mål. På den anden side er der med Hjemløsestrategien
igangsat et metodearbejde, der har som målsætning at udvikle dokumenterbare metoder, der kan styrke indsatserne for hjemløse.
Aftalekommunerne har i forhold til de fire overordnede målsætninger opsat konkrete
måltal for, hvor mange hjemløse kommunen skal have inden for hver af de fire målsætninger ved Hjemløsestrategiens afslutning. I dette kapitel sættes fokus på, hvordan
det går med udviklingen i kommunerne i forhold til de måltal, de har defineret i deres
hjemløseplaner. Det skal bemærkes, at de 9 bostøttekommuner ikke indgår i følgende
afsnit, da de ikke på samme vis som aftalekommunerne har opstillet konkrete måltal
for hver af de fire målsætninger.
Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at Ankestyrelsens årsstatistik er udarbejdet på baggrund af talmateriale, som er indsamlet over hele kalenderåret 2010,
mens SFI’s hjemløsetælling er foretaget på baggrund af en tælling i uge 6 i 2011. Disse
forskelligartede opgørelsesmetoder og tidspunkter bør medtages i den samlede vurdering af kommunernes arbejde med at indfri målsætninger. Særligt Ankestyrelsens opgørelsestidspunkt har en central betydning, idet enkelte kommuner ikke havde påbegyndt arbejdet med samtlige af målsætningerne i 2010. Kommunerne kan med andre
ord have opnået bedre resultater på nuværende tidspunkt end Ankestyrelsens statistik
fra 2010 og SFI’s tælling fra uge 6 i 2011 lader afdække.
Ligeledes er det vigtigt at fremhæve, at måltallene for de enkelte målsætninger ikke
direkte kan sammenlignes, da de netop baserer sig på forskellige datakilder. Eksempelvis tager tællingen af gadesovere udgangspunkt i uge 6 i 2011, mens antallet af unge
på § 110-tilbud omhandler antallet af unge i hele året 2010. De forskellige opgørelsesmetoder og periodiseringer gør, at tallene på tværs af målsætninger ikke direkte kan
sammenlignes.
Formålet med målsætningerne er således også primært at vurdere, hvorvidt det ser ud
til at gå den rigtige vej med indfrielsen af den enkelte målsætning.
Det er vigtigt at understrege, at udviklingen i forhold til de fire målsætninger i Hjemløsestrategien ikke direkte kan tilskrives effekter af metodearbejdet i Hjemløsestrategien.
Metodearbejdet i Hjemløsestrategien sigter med bostøttemetoderne helt gennemgående mod at gøre en indsats for borgere, der er eller har været hjemløse, således at man
fastholder de pågældende i en bolig og undgår tilbagefald til hjemløshed efter etablering af en boligløsning. Hvis der skal ske en mere generel reduktion af hjemløsheden i
kommunerne, forudsætter det samtidig en lang række øvrige indsatser for at forebygge
hjemløshed. Dette kan eksempelvis være i form af generel forebyggelse af sociale og
sundhedsmæssige problemer, en klar satsning på indsatser for unge, forebyggelse af
udsættelser samt en lettere adgang til billige boliger for borgere med lav indtægt og en
bedre koordination og samarbejde mellem forskellige instanser (psykiatri, jobcenter,
9

misbrugscenter, boliganvisning mv.), der er i kontakt med borgere, som har mistet
eller er i risiko for at miste deres bolig. Den generelle udvikling i niveauet af hjemløshed i kommunerne må samtidig forstås i relation til strukturelle og konjunkturmæssige
tendenser på boligmarkedet og arbejdsmarkedet, som kan påvirke muligheden for, at
udsatte borgere kan at skaffe sig en bolig.
4.2

Gadesovere
Af SFI’s hjemløsetælling fra 2011 fremgår det, at der er sket et generelt fald i antallet
af borgere, som overnatter på gaden. I syv ud af de otte aftalekommuner er der således registreret færre gadesovere ved den seneste tælling sammenlignet med Hjemløsetællingen fra 2009. I 2009 var der 509 gadesovere på landsplan, mens dette tal er faldet til 426 borgere ved den seneste opgørelse. Dette svarer til et samlet fald på 83
borgere eller 16 pct.
4

Tabellen nedenfor viser målsætningerne for de aftalekommuner, som har valgt at arbejde med målsætning 1 i Hjemløsestrategien. Det skal bemærkes, at hjemløsetællingen er gennemført i februar måned 2011, og at der kan være sket en udvikling siden
februar 2011, som betyder, at tallene har ændret sig i enten positiv eller negativ retning siden da.
Tabel 4.1: Antal borgere, som overnatter på gaden ifølge SFI’s hjemløsetællinger sammenholdt med
kommunale målsætninger for 2011

Bopælskommune

Udgangspunkt 2007
(SFI)

Målsætning 2011

Tælling 2011 (SFI)

5

3

2

28

16

13

174

87

139

Odense

34

22

8

Aarhus

66

20

53

Albertslund
Frederiksberg
København

Noter til tabel
- Kommunernes målsætninger for 2011 er formuleret på baggrund af antallet af gadesovere opgjort ved SFI’s hjemløsetælling fra 2007.
- SFI’s seneste hjemløsetælling blev foretaget i uge 6, 2011.

Af tabellen fremgår det, at der er en tendens til, at storbyerne i mindre grad opnår deres målsætninger på området, mens de mindre byer i højere grad formår dette. Således har storbyerne Aarhus og København ikke formået at indfri deres målsætninger på
området, hvilket naturligvis også må ses i forhold til, at det er i disse byer, hvor man
antalsmæssigt har haft de mest ambitiøse reduktionsmål. Både Aarhus’ og Københavns
foreløbige reduktion i antallet af gadesovere ligger højere end landsgennemsnittet på
16 pct. Begge kommuner har således en foreløbig reduktion i antallet af gadesovere på
20 pct. Sammenholdt med de to andre storbyer kan det noteres, at antallet af gadesovere er faldet markant i Odense.
Det fremhæves af kommunerne, at en del af årsagen til, at antallet af gadesovere stadig er højt, også handler om, at det er lykkedes at identificere flere, som opholder sig
på gaden, i kraft af en øget opsøgende indsats.

4

Det skal bemærkes, at der er sket en ændring i opgørelsesmetoden. I 2011-tællingen har man udeladt udenlandske hjem-

løse uden fast eller legalt ophold. Inkluderes gadesovere uden fast eller legalt ophold, overnattede 465 personer på gaden i
2011. Dermed er der stadig et fald fra de 509 gadesovere i 2009.
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Man må på baggrund af dette faldende antal gadesovere udlede, at arbejdet med målsætningen om, at ingen borgere skal leve et liv på gaden, bevæger sig i den rigtige
retning, men at der særligt i storbyerne er et stykke vej endnu, før man når de opstillede mål.
4.3

Ingen unge på forsorgshjem
Ankestyrelsens seneste opgørelse over brugere af § 110-boformer har registreret en
generel stigning i antallet af unge i alderen 18-24 år på § 110-boformer. Ifølge Ankestyrelsens årsstatistik var 12 pct. af alle, der overnattede på herberg i 2010, mellem 18
og 24 år. Dette er en stigning på 7 pct. sammenlignet med statistikken fra året forinden. Således overnattede 748 unge på en § 110-boform i 2010 mod 700 året forinden.
Nedenstående tabel viser, hvorledes arbejdet med at indfri målsætning 2 går for de
aftalekommuner, som har valgt at arbejde med denne som et led i Hjemløsestrategien.
Det skal bemærkes, at målsætningen for kommunerne er defineret for 2011, mens Ankestyrelsens tal baserer sig på opgørelser fra 2010.
Tabel 4.2: Antal unge på forsorgshjem ifølge Ankestyrelsens opgørelse i 2010 sammenholdt med kommunale målsætninger for 2011

Bopælskommune

Udgangspunkt 2007
(AST)

Målsætning 2011

Tælling 2010 (AST)

Esbjerg

44

10

50

Frederiksberg

25

11

38

København

204

102

217

1

Odense

65

35

75

Randers

15

5

45

137

40

158

Aarhus

Note 1: Det skal bemærkes, at Odense kommune i deres projektansøgning har angivet SFI’s hjemløsetælling fra
2009 som baseline, mens de resterende kommuner tager udgangspunkt i Ankestyrelsens års statistik fra 2007.
Øvrige noter til tabel:
- Ankestyrelsens opgørelse over brugere af botilbud er fra 2010, mens kommunernes målsætninger er fastlagt for
2011, hvorfor de fortsat har et år til at imødekomme disse.
- Ankestyrelsen har undervejs i projektperioden ændret opgørelsesmetode. Ovenstående tabel er udarbejdet på
baggrund af Ankestyrelsens oprindelige opgørelsesmetode, idet udgangspunktet i 2007 er udarbejdet efter denne
metode.
- Kommunernes målsætninger for 2011 er formuleret på baggrund af antallet af unge på forsorgshjem opgjort på
baggrund af Ankestyrelsens statistik over brugere af botilbud efter servicelovens § 110 fra 2007.
- Ankestyrelsens seneste årsstatistik dækker kalenderåret 2010

Af ovenstående tabel fremgår det, at der forekommer en stigning i antallet af unge på §
110-boformer for samtlige kommuner ved seneste opgørelse sammenlignet med udgangspunktet i 2007. Det er dog vigtigt at understrege, at Ankestyrelsens opgørelse er
fra 2010, hvorfor kommunerne fortsat har et år til at imødekomme deres målsætning
på området i. Set i lyset af den tidligere udvikling, tegner der sig dog et billede af, at
kommunerne vil få meget svært ved at imødekomme deres formulerede målsætninger.
Af SFI’s kortlægning fremgår det ydermere, at antallet af unge, som befinder sig i en
hjemløsesituation i de 8 aftalekommuner i perioden mellem kortlægningerne i 2009 og i
2011, er steget med 187 borgere, hvilket svarer til 61 pct. Der er således aktuelt registreret 493 borgere i de 8 aftalekommuner i alderen 18-24 år, som befinder sig i en
hjemløsesituation. Denne store stigning i antallet af unge, som befinder sig i en hjemløsesituation, dækker over, at der er et markant øget antal unge sofasovere, dvs. unge,
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som overnatter hos venner og familie. Dette fænomen er særlig udbredt i storbyerne
København og Aarhus, hvor der forekommer en særlig stor stigning. I København er
antallet af sofasovere steget fra 40 til 88 borgere, og i Aarhus er antallet gået fra 24 til
75 borgere.
Ovenstående tal peger overordnet på, at arbejdet med målsætningen om, at ingen unge bør opholde sig på § 110-boformer, men tilbydes andre løsninger, bevæger sig i den
forkerte retning. Der er en højere forekomst af unge på § 110-boformer, samtidig med
at der er en generel stigning i antallet af borgere i alderen 18-24 år, som befinder sig i
en hjemløsesituation. Både SFI’s hjemløsetælling og Ankestyrelsens tal indikerer med
andre ord, at der er en generel ungeproblematik, hvor flere og flere unge står i en
hjemløsesituation, hvilket ikke blot gør sig gældende for de 8 aftalekommuner. Ved
læsning af disse tal skal man dog være opmærksom på, at man som en del af hjemløsestrategien har iværksat en ungestrategi, som særligt retter sig mod unge. Fra kommunernes side fremhæves det i denne forbindelse, at stigningen i antallet af unge
hjemløse også er udtryk for, at man i kraft af metodearbejdet har haft øget fokus på de
unge og dermed er blevet bedre til at finde dem, som befinder sig i en hjemløsesituation. Igennem målrettet opsøgende arbejde blandt unge er det i kommunerne vurderingen, at man måske i højere grad får fat i unge med behov for hjælp på et tidligere tidspunkt end før. Dette bidrager til, at antallet af unge på § 110-boformer stiger på helt
kort sigt, men at indsatserne på længere sigt kan medvirke til at forebygge hjemløshed. Den øgede opmærksomhed på de unge og de unges situation bidrager ifølge
kommunerne med andre ord til, at der tages bedre hånd om de unge, men også til at
flere unge med problemer identificeres, hvilket på kort sigt medvirker til en stigning i
tallene for hjemløshed blandt unge. En anden forklaring på det stigende antal unge på
§ 110-boformer kan tilskrives den generelle mangel på egnede, billige boliger, hvilket
særligt gør sig gældende for den gruppe af unge, som er på nedsat kontanthjælp og
derfor har et mindre rådighedsbeløb.
For Københavns Kommune kan det endelig specifikt bemærkes, at Ankestyrelsens statistik omfatter enkelte boformer, der både omfatter herberg og krisecentre for kvinder.
For disse boformer indgår alle registrerede brugere i statistikken, idet det ikke har været muligt at skelne brugerne af krisecenterfunktionerne fra de øvrige brugere .
5

4.4

Kortere opholdstider for borgere, som er parate til at flytte i egen bolig
Af Ankestyrelsens årsstatistik fremgår det, at det samlede antal ophold på § 110boformerne på årsbasis er steget med 6 pct. Den gennemsnitlige længde af brugernes
ophold er ligeledes steget. På årsbasis drejer det sig om en gennemsnitlig stigning fra
105 til 115 overnatninger. For det enkelte ophold er der ligeledes tale om en stigning
fra 49 til 52 gennemsnitlige overnatninger. Den største gruppe borgere (35 pct.) har
ophold af kun én dags varighed, mens 15 pct. af borgerne dog har ophold med en varighed på 120 dage eller mere.
Nedenstående tabel viser, hvorledes arbejdet med at indfri målsætning 3 går for de
aftalekommuner, som har valgt at arbejde med denne som et led i Hjemløsestrategien.

5
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Tabel 4.3: Antal af ophold på forsorgshjem, som overstiger 120 dage ved Ankestyrelsens opgørelse i
2010 sammenholdt med kommunale målsætninger

Bopælskommune

Udgangspunkt 2007
(AST)

Målsætning 2011

Tælling 2010 (AST)

Albertslund

10

6

10

Esbjerg

81

35

69

Frederiksberg

51

31

70

Høje-Taastrup

20

11

27

København

614

430

623

1

Odense

45

28

70

Randers

27

22

38

144

50

146

Aarhus

Note 1: Det skal bemærkes, at Odense kommune i deres projektansøgning har angivet SFI’s hjemløsetælling fra
2009 som baseline, mens de resterende kommuner tager udgangspunkt i Ankestyrelsens års statistik fra 2007.
Øvrige noter til tabel:
- Ankestyrelsens opgørelse over brugere af botilbud er fra 2010, mens kommunernes målsætninger er fastlagt for
2011.6
- Ankestyrelsen har undervejs i projektperioden ændret opgørelsesmetode. Ovenstående tabel er udarbejdet på
baggrund af Ankestyrelsens oprindelige opgørelsesmetode, idet udgangspunktet i 2007 er udarbejdet efter denne
metode.
- Kommunernes målsætninger for 2011 er formuleret på baggrund af Ankestyrelsens statistik over brugere af botilbud efter servicelovens § 110 med ophold over 120 dage fra 2007.
- Ankestyrelsens seneste årsstatistik dækker kalenderåret 2010

Tabellen viser, at ingen af kommunerne, som arbejder med målsætning 3, foreløbigt
har indfriet deres målsætninger på området. For flere af kommunerne gør det sig ligefrem gældende, at der er forekommet en stigning i antallet af borgere med lange opholdstider. Det er dog fortsat vigtigt at understrege, at Ankestyrelsens opgørelse er fra
2010, hvorfor kommunerne endnu har et år til at imødekomme deres målsætning på
området i. Set i lyset af ovenstående udvikling tegner der sig dog et billede af, at
kommunerne vil få meget svært ved at imødekomme deres formulerede målsætning.
Af den løbende dialog med kommunerne fremgår det, at kommunerne anser det pressede boligmarked som den væsentligste årsag til den samlede stigning i borgernes opholdstider. Det påpeges, at der generelt er stor mangel på små og billige boliger, som
flere af borgerne på § 110-boformer med lange opholdstider venter på at få tildelt.
Kommunerne anser blandt andet de almene boligforeningers huslejestigninger – grundet fornyelser og sammenlægninger – som en væsentlig årsag til manglen på denne
type boliger. Yderligere pointeres det af nogle kommuner, at deres mangel på velegnede boliger til målgruppen knytter sig til forsinkelserne på opførelsen af de boliger, som
er blevet planlagt som et led i Hjemløsestrategien.
For Københavns Kommune kan det igen specifikt bemærkes, at Ankestyrelsens statistik
omfatter enkelte boformer, der både omfatter herberg og krisecentre for kvinder (se
ovenstående afsnit).
4.5

Boligløsning ved udskrivning eller løsladelse
Nedenstående tabel viser målsætningerne for de aftalekommuner, som har valgt at
arbejde med målsætning 4 i Hjemløsestrategien. Tabellen er således et samlet udtryk
for kommunernes arbejde med at finde boligløsninger til borgere ved både løsladelse
6
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fra Kriminalforsorgen og udskrivning fra hospital eller behandlingssted. Ved læsning af
tabellen skal man være opmærksom på, at datagrundlaget er begrænset.
Tabel 4.4: Antal hjemløse som står til løsladelse fra Kriminalforsorgen eller udskrivning fra hospital eller
behandlingssted sammenholdt med kommunale målsætninger

Bopælskommune

Udgangspunkt 2007
(SFI)

Målsætning 2011

Tælling 2011 (SFI)

Albertslund1

9

5

3

Esbjerg

4

2

8

København

51

34

60

Odense

10

6

3

Randers

10

0

5

Aarhus

22

10

18

Note 1: Det skal bemærkes, at Albertslund kommune alene har forpligtet sig til at arbejde med god løsladelse, hvorfor deres tal alene dækker over god løsladelse og således ikke udskrivning.
Øvrige Noter til tabel:
- Kommunernes målsætninger for 2011 er formuleret på baggrund af antallet af borgere, som stod til løsladelse fra
fængsel eller udskrivning fra hospital uden at have en boligløsning ved SFI’s hjemløsetælling fra 2007.
- SFI’s seneste hjemløsetælling blev foretaget i uge 6, 2011.

Af tabellen fremgår det, at der er en tendens til, at storbyerne i mindre grad har opnået
deres målsætninger på området, mens de mindre byer i højere grad formår dette. Således har København, Aarhus, Esbjerg og Randers ikke indfriet deres målsætninger,
mens Odense og Albertslund har.
Erfaringerne fra arbejdet med metoden peger på en række udfordringer i forbindelse
med implementeringen af God Løsladelse. Man skal derfor være påpasselig med at tilskrive den ovenstående udvikling til Hjemløsestrategien alene på grund af lave antal
borgere og implementeringsvanskeligheder.
Ovenstående tabel er et udtryk for det samlede arbejde med målsætning 4 og differentierer således ikke mellem arbejdet og målsætningerne for God Løsladelse og God Udskrivning, på nær Albertslund kommune som alene har forpligtet sig til at arbejde med
God Løsladelse. Nedenstående tabeller skelner mellem løsladelse og udskrivning og
giver således et overblik over, hvordan det specifikke arbejde med hvert af disse områder er forløbet.
Løsladelse fra fængsel
Af SFI’s hjemløsetælling fremgår det, at antallet af hjemløse, som befinder sig under
Kriminalforsorgen og står til løsladelse inden for en måned, uden at der er fundet en
boligløsning, er faldet. I 2009 var antallet 40 personer, mens dette tal er på 29 personer i 2011. Der er således sket en forbedring på 27 pct. Ved læsning af tabellen skal
man igen være opmærksom på, at datagrundlaget er begrænset.
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Tabel 4.5: Udviklingen i antallet hjemløse, som befinder sig under Kriminalforsorgen, og som står til
løsladelse inden for en måned, uden at der er fundet en boligløsning

Kommune

2009 (SFI)

2011

Albertslund

1

3

København

13

18

Esbjerg

2

0

Odense

6

1

Randers

0

0

10

5

Aarhus

Noter til tabel:
- Udviklingen i kommunernes antal af af hjemløse, som befinder sig under Kriminalforsorgen, og står til løsladelse
inden for en måned, uden at der er fundet en boligløsning er formuleret på baggrund af SFI’s hjemløsetælling fra
2009 og 2011.
- SFI’s seneste hjemløsetælling blev foretaget i uge 6, 2011.

Man kan på baggrund af ovenstående tal udlede, at arbejdet med målsætningen om, at
løsladelse fra fængsel bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen, generelt
er på rette vej, da der for kommunerne samlet er 27 pct. færre borgere, som løslades
uden at have en bolig.
Udskrivning fra hospital eller behandlingssted
Af SFI’s hjemløsetælling fremgår det, at antallet af hjemløse borgere, som udskrives fra
hospital eller behandlingssted, uden at der er fundet en boligløsning, er steget i perioden fra hjemløsetællingen i 2009. Der var i 2009 registret 80 borgere, mens der i 2011
er registreret 86 borgere. Ved læsning af tabellen skal man igen være opmærksom på,
at datagrundlaget er begrænset.
Tabel 4.6: Udviklingen i antallet hjemløse, som befinder sig på hospital eller behandlingssted, og som
står til udskrivning inden for en måned, uden at der er fundet en boligløsning.

Kommune

2009 (SFI)

2011

38

42

Esbjerg

2

8

Odense

4

2

Randers

10

5

Aarhus

12

13

København

Noter til tabel:
- Udviklingen i kommunernes antal af af hjemløse, som befinder sig på hospital eller behandlingssted, som står til
udskrivning inden for en måned, uden at der er fundet en boligløsning er formuleret på baggrund af SFI’s hjemløsetælling fra 2009 og 2011.
- SFI’s seneste hjemløsetælling blev foretaget i uge 6, 2011

Antallet af borgere uden bolig, der opholder sig på hospital eller behandlingssted, er
steget i alle kommunerne på nær i Odense og Randers.
Tallet dækker dog ikke i alle tilfælde over borgere, hvor der ikke er taget konkret stilling til en plan for borgerne. Eksempelvis har Københavns Kommune oprettet 7 aflastningspladser under § 110 til hjemløse, der udskrives fra hospital og har brug for ekstra
pleje, inden de vil være i stand til at klare sig i egen bolig. Efter endt hospitalsforløb
indskrives borgeren til aflastningspladsen (§ 110), hvor der inden for de første tre måneder laves en handleplan for borgeren, herunder en fremtidig boligplan.
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5.

STATUS PÅ BOLIGPROJEKTER

Hjemløsestrategien tager afsæt i en Housing First-tilgang. Erfaringer fra andre lande
peger på, at en tidlig boligløsning for hjemløse kan være med til at stabilisere livssituationen for borgere med hjemløshed som problem. Forudsætningen er dog, at boligløsninger for hjemløse kombineres med andre former for social støtte alt efter den enkeltes konkrete problemer og behov.
Antagelsen bag Housing First-tilgangen er, at en løsning af boligproblematikken for den
enkelte er en forudsætning for at opnå en stabilisering af den pågældendes situation.
Målsætningen for Housing First-tilgangen er med andre ord, at man meget hurtigt arbejder på en permanent boligløsning til den hjemløse i kombination med den fornødne
sociale støtte.
Forudsætningen for, at Housing First-tilgangen kan efterleves, er, at der eksisterer relevante boligløsninger for hjemløse. I dette kapitel sættes der fokus på arbejdet med
etablering af boliger som led i Hjemløsestrategien (for en generel vurdering af status og
udfordringer ved at implementere Housing First-tilgangen henvises til statusnotatet).
Syv ud af de otte aftalekommuner arbejder med at bygge eller tilvejebringe boliger.
Kommunerne i Bostøttepuljen arbejder ikke med etableringen af boliger som en del af
Hjemløsestrategien.
Boligprojekternes fremdrift dokumenteres i Hjemløsestrategien ved, at kommunens
projektleder halvårligt svarer på en række spørgsmål om, hvor langt arbejdet er kommet. I dette kapitel gives der en opsummering af svarene ved august-/septemberindberetningen 2011.
Målsætninger for etablering af boliger
Nedenstående tabel viser kommunernes nuværende målsætninger for etablering af boliger.
Tabellen viser, hvor mange boliger den enkelte kommune påtænker at opføre eller tilvejebringe gennem projektperioden.
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Tabel 5.1: Målsætninger for etablering af boliger på nuværende tidspunkt i kommunerne og samlet

Boligtype

Selvstændige boliger i
alment byggeri

Albertslund

Esbjerg

6

6

Høje-

Frede-

Taastrup

riksberg
3

Almene ungdomsboliger

Køben
havn

Randers

50

Aarhus

Samlet

52

72

20

20

50

50

Selvstændige boliger i
bofællesskab, opgangsfællesskab e.l.
Selvstændige boliger i
privat byggeri

4

4

Boformer efter § 107

121

12

Boformer efter § 108

91

8

1

99

60

16

90

1

75

Boformer efter § 110

14
1

Skæve boliger

29

10

2

Kollegielignende boliger

16
0

Udslusningsboliger i alment byggeri

02

Udslusningsboliger i privat byggeri

18

2

0

16

16

6

6

Udslusningsboliger i tilknytning til § 110-boform

0

Andre midlertidige bo8-10

former i tilknytning til §
110-boformer
Andre boliger

9
401

11

201

71

Total

6

45

10

43-45

311

27

79

524

Oprindelig målsætning

8

26

20

42-44

240

27

12

373

Oplysninger fra marts 2011
1) Målsætning justeret op sammenlignet med sidste periode.
2) Målsætning justeret ned sammenlignet med sidste periode.

Som det fremgår af tabellen, er der en række forskellige boligtyper, der påtænkes
etableret i flere af kommunerne. På tværs af kommunerne er der således målsætninger
om etablering af blandt andet almene boliger, § 108-boliger, § 110-tilbud, udslusningsboliger og skæve boliger.

17

Etablerede boliger
Nedenstående tabel viser, hvor mange boliger der på nuværende tidspunkt er etableret. Tallene er baseret på projektindberetningerne i Rambøll Results i perioden august/september 2011.
Tabel 5.2: Etablerede boliger på nuværende tidspunkt i kommunerne og samlet. Projektindberetningen
august/september 2011

Boligtype

Albertslund

Selvstændige boliger i
alment byggeri

Esbjerg

HøjeTaastrup

6

Frederiksberg

Køben
havn

5

52

Randers

Aarhus

Samlet
63

Almene ungdomsboliger

0

Selvstændige boliger i

43

43

bofællesskab, opgangsfællesskab e.l.
Selvstændige boliger i
privat byggeri

2

Boformer efter § 107
Boformer efter § 108

24

Boformer efter § 110

14

Skæve boliger

24

47

11

16

77

16

27

Kollegielignende boliger

0

Udslusningsboliger i alment byggeri

10

10

Udslusningsboliger i privat byggeri

0

Udslusningsboliger i tilknytning til § 110-boform

0

Andre midlertidige bo-

5

5

former i tilknytning til §
110-boformer
Andre boliger
Samlet

0
0

17

0

34

166

6

16

251

Note 1: Tabellen dækker over samtlige boliger, der etableres som et led i Hjemløsestrategien – herunder også eksempelvis § 110-pladser.

Tabellen viser, at der på nuværende tidspunkt i alt er opført 251 boliger. Dette svarer
til 47 pct. af den nuværende målsætning på 524 boliger. Det er særligt København og
Frederiksberg, der på nuværende tidspunkt har fået etableret boliger.
De væsentligste resultater det seneste halve år
Projektledernes beskrivelser af de væsentligste resultater det seneste halve år afspejler, at flere af projekterne er kommet godt i gang. Flere kommuner har fået aftaler om
opførelse af boliger endeligt på plads. Én kommune, København, har haft stor succes
med åbningen af skærmede herbergspladser for kvinder, hvortil der har været stort set
fuld belægning siden åbningen. Endelig har en anden kommune, Frederiksberg, haft
succes med at oprette en særboligaftale med det almene boligselskab FFB og er i færd
med at forsøge at oprette lignende med flere almene boligselskaber.
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Barrierer det seneste halve år
Alle syv kommuner, der har arbejdet med etablering af boliger, nævner, at der inden
for det seneste halve år har været udfordringer.
En gennemgående udfordring er forsinkelser på de planlagte boligopførelser. Flere
kommuner melder om, at de store byggeprojekter, som sættes i gang i forbindelse med
Hjemløsestrategiens målsætninger, ofte er mere tidskrævende end først antaget. Dette
skyldes eksempelvis, at der opstår forsinkelser og ventetid i forbindelse med byggetilladelserne.
En anden barriere handler om, at det har været vanskeligt at finde konkrete byggegrunde, hvor der kan opføres boliger til målgruppen. Det fremhæves, at der ikke er
mange steder i kommunerne, hvor der kan etableres egnede boliger. Dette gælder eksempelvis ved opførelsen af skæve boliger. Udfordringen er særlig vanskelig i kommuner, hvor der allerede i dag er en meget tæt bebyggelse og få ledige byggegrunde. I
forlængelse heraf understreger mange af kommunerne, at de har store problemer med
at finde egnede boliger til målgruppen. Problemerne i denne forbindelse knytter sig
særligt til målgruppen og dennes behov for en bestemt type bolig med en fast lav månedlig ydelse.
Endelig bærer mange af indberetningerne præg af, at boligprojekterne, hvad enten det
drejer sig om opførelse eller ombygning, har mødt stor modstand. Modstanden er kendetegnet ved både boligselskabernes manglende samarbejdsvilje og de potentielle naboers ængstelighed for målgruppen, hvilket har udmøntet sig i beboerforeningers protester.
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6.

GENEREL STATUS PÅ METODEARBEJDET I KOMMUNERNE

Dette kapitel omhandler status for metodearbejdet i kommunerne og indeholder en
generel vurdering af fremdriften for metodearbejdet i disse. Udgangspunktet er kommunernes indberetninger, der viser, hvor mange borgere der på nuværende tidspunkt
arbejdes med eller er ydet støtte til.
Datagrundlaget for vurderingen af metodearbejdet er individdokumentationen, som
kommunerne løbende indberetter i it-systemet Rambøll Results. Der er medtaget data
til og med september 2011. Derudover indgår projektledernes halvårlige statusindberetninger samt referater fra de løbende netværksmøder som datakilder.
Det kan indledningsvis nævnes, at der per september 2011 var indberettet for i alt
1887 borgere på tværs af de otte aftalekommuner og de ni bostøttekommuner.
Nedenstående tabel viser, hvor mange enkelte borgere der modtager støtte i de otte
aftalekommuner samt i bostøttekommunerne.
Tabel 6.1: Antal borgere i aftalekommunerne, som har været eller er tilknyttet metoderne

Kommune/ metode

ACT

CTI

Albertslund
Esbjerg
Frederiksberg

Opsøgende

Udredning
og plan

20

14

25

133

142

2

42

Høje-Taastrup
København

ICM

34

God
løsladelse

34
5

14

Odense

38
32

Randers

305
92

16
56

I alt

16
217

164

1

476

3

191

20

246

34

67

101

Aarhus

10

14

164

143

55

25

411

Aftalekommuner i alt

66

111

412

394

647

51

1681

74

125

185

537

Bostøttekommuner
Samlet antal kommuner i alt

66

7
394

654

206
51

1887

Note: Tomme celler indikerer, at der ikke arbejdes med metoden i kommunen.

Flest borgere har indgået i udredningsmetoden udredning og plan. Herudover er det de
tre bostøttemetoder (ACT, CTI og ICM), som har de fleste borgere i gang med et metodeforløb. Knap 400 borgere indgår i metodearbejdet under det opsøgende arbejde.
Den metode, der har de færreste borgere, er God Løsladelse, hvor det har vist sig vanskeligt at få implementeret metoden i Kriminalforsorgen.
Nedenstående tabel viser, hvor mange borgere der modtager støtte i bostøttekommunerne. Bostøttekommunerne kunne ansøge om at indgå i afprøvningen af de tre bostøttemetoder (ICM, CTI og ACT), men bostøttekommunernes endelige godkendte projektbeskrivelser omfattede udelukkende ICM- og CTI-metoderne.
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Tabel 6.2: Antal borgere i bostøttekommuner under metoderne

Kommuner

CTI

ICM

20

32

52

5

10

15

Herning

15

17

32

Hvidovre

4

12

16

Næstved

7

10

17

4

4
15

Aalborg
Guldborgsund

Svendborg
Varde

1

14

Viborg

14

8

8

18

74

125

Horsens
I alt

Udredning og
plan

7

I alt

29
26

7

206

Note: Tomme celler indikerer, at der ikke arbejdes med metoden i kommunen.

I alt er der på nuværende tidspunkt indberettet 206 borgere i bostøttekommunerne.
Der er 125 borgere tilknyttet ICM og 74 borgere tilknyttet CTI.
Ikke alle 1887 borgere får på nuværende tidspunkt en indsats via hjemløsestrategien.
Ud af de 1887 borgere er nogle af borgerne ikke længere tilknyttet indsatsen, og indgår
derfor på nuværende tidspunkt ikke aktivt i arbejdet med Hjemløsestrategiens metodearbejde.
Af nedenstående tabel fremgår antallet af borgere, der er ophørt under hver af de 6
metoder.
Tabel 6.3: Antal afsluttede forløb under hver af metoderne.

Metode

Antal afsluttede forløb

Assertive Community Treatment (ACT)

16

Critical Time Intervention (CTI)

88

Individual Case Management (ICM)

158

Opsøgende og kontaktskabende arbejde

127

Udredning og Plan

390

God Løsladelse
I alt

35
814

Ved afslutning af henholdsvis et bostøtteforløb eller et forløb under det opsøgende og
kontaktskabende arbejde spørges der til årsagerne til, at borgernes forløb afsluttes. De
to nedenstående tabeller giver en oversigt over, hvorfor borgernes forløb afsluttes.
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Tabel 6.4: Oversigt over årsagerne til, at borgerne ophører under bostøttemetoderne

Årsag/Metode

Samlet for
ACT

CTI

ICM

andel i
pct.

andel i
pct.

andel i
pct.

bostøttemetoderne, andel i
pct.

Borgeren har ikke længere behov for bostøtte

6

20

18

18

9-måneders CTI-forløb afsluttes

0

55

1

19

13

26

20

21

Borgeren er flyttet til anden kommune

6

2

13

9

Borgeren ønsker ikke længere at have kontakt
eller modtage bostøtte

0

11

17

14

Borgeren er død

6

3

4

4

Der er ikke længere kontakt til borgeren

6

6

16

12

69

11

22

21

0

0

1

0

16

88

158

262

Det vurderes, at borgeren har behov for en
anden type bostøtte

Andet
Ved ikke
Antal borgere

Note: Tallene summerer ikke op til 100, da det har været muligt at sætte flere kryds.

I knapt en femtedel af tilfældene er begrundelsen, at de ni måneders metodeforløb under CTI er afsluttet, og at borgerne således ifølge metoden ikke længere skal have særskilt bostøtte. For knap 18 pct. vurderes det, at borgeren ikke længere har behov for
bostøtte, mens det for 21 pct. vurderes, at borgeren har behov for en anden form for
bostøtte. I 14 pct. af tilfældene er borgeren ophørt i metodeforløbet, fordi borgeren
ikke længere ønsker at have kontakt eller modtage bostøtte, og for yderligere 12 pct.
er begrundelsen for ophøret af metodearbejdet, at der ikke længere er kontakt til borgeren.
I det opsøgende og kontaktskabende arbejde kan der være andre begrundelser for, at
forløbet med borgeren afsluttes. I alt 127 forløb er ophørt under det opsøgende og kontaktskabende arbejde. Det har i besvarelserne været muligt at give flere svar.
Tabel 6.5: Oversigt over årsagerne til, at borgernes støtteforløb under det opsøgende og kontaktskabende arbejde afsluttes

Årsag

Andel borgere i pct.

Borgeren er flyttet i en passende bolig (egen bolig, herberg, midlertidig bolig mv.)

32

Der er etableret kontakt til andre instanser og tilbud (sagsbehandler, behandlingsophold mv.)

22

Borgeren er flyttet til anden kommune

10

Borgeren ønsker ikke længere at have kontakt eller modtage bostøtte

9

Borgeren er død

2

Der er ikke længere kontakt til borgeren

27

Andet

18

Ved ikke
Antal borgere

1
127

Note: Tallene summerer ikke op til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds.
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For næsten en tredjedel er begrundelsen for ophør af metodeforløbet, at borgeren er
flyttet i en passende bolig, og for yderligere 22 pct. er begrundelsen, at der er etableret
kontakt til andre instanser eller tilbud. Dette vil med andre ord sige, at der er positive
begrundelser for, at forløbet ophører, idet man må formode, at der er blevet etableret
bedre løsninger for borgeren. For 10 pct. er begrundelsen, at borgeren er flyttet til en
anden kommune, og for yderligere 9 pct. er begrundelsen, at borgeren ikke længere
ønsker at have kontakt eller modtage bostøtte.
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7.
7.1

STATUS PÅ INDIVIDUAL CASE MANAGEMENT (ICM)

Forankring og organisering
I alt 16 kommuner arbejder med ICM-metoden under Hjemløsestrategien. Af kommunernes metode- og implementeringsskabeloner fremgår det, at det varierer, hvor ICMindsatsen er forankret i kommunerne. Indsatsen er primært forankret på § 110-boformer, men i seks kommuner er indsatsen forankret i kommunens øvrige (bo)støttetilbud
til målgruppen. I én kommune er indsatsen forankret både på en § 110-boform og i
kommunens øvrige indsatser.
Den følgende figur viser en oversigt over, hvor bostøttemedarbejderne er ansat, hvilket
ligeledes er forbundet med, hvor indsatsen er forankret.
Figur 7.1: Hvor er du (bostøttemedarbejderen) ansat?

Antal borgere=537.

Der er omtrent lige mange af ICM-medarbejderne, som er ansat i en kommunal forvaltning og på en § 110-boform.
Den organisatoriske forankring i kommunen er med til at præge den konkrete måde,
metoden implementeres på. Den påvirker bl.a.:





Hvilken målgruppe visiteres til indsatsen (hvordan kommer borgeren ind i et forløb?)
Den konkrete visitationsprocedure – altså, hvem der har visitationskompetencen
Hvordan metoden forankres i kommunens øvrige tilbud, herunder § 85-støtte
Koblingen til § 141-handleplanen.

Erfaringerne fra projektledernes statusindberetninger og drøftelserne på netværksmøderne peger på, at der særligt er behov for at have fokus på, om ICM-metoden indtænkes som en del af kommunens samlede tilbud om § 85-støtte for målgruppen frem for
udelukkende at betragtes som et tilbud i tilknytning til kommunens § 110-boformer.
Dette er særligt et opmærksomhedspunkt i kommuner, hvor indsatsen er forankret på
§ 110-boformer. Det er her, som allerede nævnt, blevet påpeget som en særlig udfor-
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dring at sikre den fornødne dialog med myndighedssagsbehandlerne, herunder koblingen til arbejdet med § 141-handleplaner.
7.2

Visitation
Der er forskel på, hvem der har visitationskompetencen til ICM-indsatsen kommunerne
imellem. Overordnet kan visitationskompetencen i kommunerne inddeles i følgende
overordnede kategorier: visitationsudvalg, forstander på boformen, bostøtteenhed/
medarbejdere og sagsbehandlere/ledere af en konkret enhed.
Tabel 7.1: Oversigt over, hvem der besidder visitationskompetencen

Visitationsudvalg

Forstander på
boform

Bostøtteenhed/
medarbejdere på boform

Sagsbehandlere/leder

Høje-Taastrup

Esbjerg

Frederiksberg

Herning

Albertslund

Horsens

Næstved

Aarhus

Guldborgsund

Odense

Randers

Næstved

Hvidovre

Varde

Odense

Svendborg

Viborg

Varde

Aalborg

I tre kommuner er der tale om en kombination: Næstved, Odense og Varde Kommune.
Her ligger visitationskompetencen som udgangspunkt både hos boformen (forstander
eller medarbejdere) og i kommunalt regi (sagsbehandlere). I Aarhus Kommune foregår
visitationen til ICM på to forskellige måder afhængig af, hvem målgruppen er. Til ungeindsatsen foregår visitationen af ledelsen i ungeindsatsen, mens visitationen til ICM for
den øvrige målgruppen foregår via en myndighedssagsbehandler.
Fra dialogen på netværksmøderne og projektledernes statusindberetninger fremgår det
ligeledes, at der i metodearbejdet er en variation i forhold til, hvilke visitationskriterier
der ligger til grund for, at borgeren bliver tilknyttet indsatsen, og dermed hvilken viden
der er tilgængelig om borgeren.
Som nævnt i det foregående afsnit er der en udfordring i at sikre, at ICM-indsatsen
indtænkes som en integreret del af kommunens samlede tilbud om § 85-støtte til målgruppen. Kommunernes projektindberetninger og rådgivningsfunktionens dialog med
de deltagende kommuner på netværksmøderne peger ligeledes på, at der fortsat er en
udfordring i forhold til at få defineret og afklaret, hvordan målgruppen for ICM afgrænses fra målgruppen for CTI eller tilbud om efterforsorg fra § 110-boformer.
Nedenstående figur viser, efter hvilken paragraf i serviceloven bostøtten gives til borgerne.
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Figur 7.2: Efter hvilken paragraf i serviceloven gives bostøtten?
§ 83: Personlig hjælp og
pleje samt støtte til
nødvendige praktiske
opgaver.
§ 85: Øvrig hjælp, omsorg
eller støtte samt optræning
og hjælp til udvikling af
færdigheder.

12% 1%
14%

38%

§ 110:
Efterforsorg/efterværn, givet
i forlængelse af ophold på §
110-boform
Andet

36%
Ved ikke

Antal borgere=537.

Lidt over en tredjedel af borgerne (36 pct.) modtager bostøtten som efterværn efter §
110 i serviceloven, mens 38 pct. får bostøtte efter § 85 i serviceloven. Dette hænger
tæt sammen med, hvor indsatsen er forankret, og hvem der har visitationskompetencen – og, som det indledningsvis blev beskrevet, er indsatserne i de fleste kommuner
forankret på § 110-boformer.
7.3

Borgernes boligsituation
Et af de vigtigste fokuspunkter for indsatserne i Hjemløsestrategien er status og forandringer i boligsituationen for borgerne, som indgår i metodeforløbene. ICM er en af
bostøttemetoderne i Hjemløsestrategien, som sigter mod at gøre borgerne i stand til at
fastholde en bolig efter en periode med hjemløshed gennem støtte og medvirken til
koordinering af tilbud til og indsatser over for borgeren.
I det følgende gennemgås de vigtigste spørgsmål vedrørende boligsituationen for de
borgere, der i kommunerne indgår i et ICM-forløb.
Først handler det helt overordnet om borgernes boligsituation, som det fremgår af nedenstående figur. Figuren viser, hvordan situationen var ved første indberetning sat
overfor, hvordan situationen var ved borgernes sidste indberetning.
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Figur 7.3: Borgerne opdelt efter boligsituation ved henholdsvis første og seneste indberetning

Antal borgere=464.

Af ovenstående figur fremgår det, at der er en stor andel borgere (46 pct.), som ved
første indberetning og dermed første tilknytning til bostøttemetoden ICM, ikke har egen
bolig. Dette kan i mange tilfælde hænge sammen med intentionerne i ICM-metoden,
hvor kontakt og relation mellem borger og ICM-medarbejderen med fordel kan etableres tidligt i forløbet med henblik på, at relationen er stabil ved indflytning i relevant
bolig. Dette skal ligeledes ses i forlængelse af metodens forankring og visitationsgrundlag, hvor metoden i flere kommuner er forankret på § 110-boformer, hvorfor indsatsen
og relationsarbejdet startes op, mens borgeren bor på § 110-boformen.
Samtidig ses det, at andelen af borgere med egen bolig er steget med 25 procentpoint i
perioden mellem første og sidste indberetning. Således har 42 pct. af borgerne egen
bolig ved første indberetning, mens 67 pct. af borgerne har egen bolig ved seneste indberetning. Halvdelen af alle borgerne under metoden bor i en almen bolig, mens næsten 10 pct. bor i en privat udlejet lejlighed eller bolig, og 5 pct. bor i opgangsfællesskab, bofællesskab eller lignende.
Omvendt er 21 pct. af de borgere, som har fået en ICM-indsats under Hjemløsestrategien, ikke er kommet i egen bolig efter minimum tre måneder.
Som forklaring herpå fremgår det af projektledernes statusindberetninger, at en særlig
udfordring fortsat handler om at skaffe det nødvendige antal boliger. Herunder nævner
nogle kommuner eksplicit, at de har særlige udfordringer i forhold til at finde egnede
boliger, som unge på nedsat kontanthjælp har mulighed for at betale. Kommunernes
projektledere er endvidere blevet bedt om at angive, i hvilken grad det har været muligt at fremskaffe boliger som led i metodearbejdet. Hertil svarer ganske få kommuner,
at det i høj grad har været muligt, hovedparten svarer, at det i nogen grad har været
muligt, og fire kommuner angiver, at det i ringe grad har været muligt.
På trods af disse forklaringer er det vigtigt at fastholde, at der med afsæt i Housing
First-tankegangen med ICM-metoden fortsat bør fokuseres på vigtigheden af at få
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skabt en stabilisering af boligsituationen, således at andelen af borgere uden en bolig
under metoden nedbringes over tid.
ICM handler som en af bostøttemetoderne helt overvejende om, at tidligere hjemløse
borgere via individuelt tilrettelagt bostøtte bliver i stand til at fastholde deres bolig på
trods af, at de har en række sociale og sundhedsmæssige problemer. Det er denne
fastholdelsesgrad over tid, som er det væsentligste parameter i forhold til at vurdere,
om metoden kan betegnes som en succes. Nedenstående figur belyser borgernes fastholdelse af bolig.
Figur 7.4: Udvikling i borgernes boligsituation

Antal borgere=464.

Figuren viser, at tre fjerdele af borgerne i ICM-forløbene har fastholdt eller har fået
tilvejebragt en bolig i løbet af perioden. Omvendt er der blot en enkelt procent, som
har mistet deres bolig i løbet af et ICM-forløb. Dette kan betragtes som et lovende resultat. Det er klart, at risikoen for, at boligen mistes, vil stige over tid, og det vil derfor
være et af de allervigtigste parametre at have fokus på i de fremtidige statusnotater og
i slutevalueringen for at vurdere metodens effekter over tid.
Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt at vide noget om den formelle boligsituation for
borgerne. Det er også vigtigt at se på, om borgerne er i stand til at opholde sig i deres
bolig, eller om de er funktionelt hjemløse. Dette kan den følgende tabel sige noget om,
idet den viser, hvor borgerne overvejende har overnattet den sidste uge. Der vises separate resultater for borgere, der har en egen bolig og borgeren, der ikke har en egen
bolig.
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Tabel 7.2: Hvor har borgeren overvejende overnattet inden for den seneste uge?

Overnatningstype

Har egen
bolig (i pct.)

Har ikke egen
bolig (i pct.)

83

2

Borgeren overnatter på gaden

0

2

Borgeren overnatter på en natvarmestue

1

1

Borgeren overnatter på et herberg eller forsorgshjem (§ 110 e.l.)

2

44

Borgeren overnatter hos familie, venner, bekendte mv.

8

39

Borgeren overnatter i en midlertidig udslusningsbolig efter servicelovens § 110

0

7

Borgeren overnatter på hotel/vandrerhjem mv.

0

0

Borgeren er indsat i fængsel

1

0

Borgeren er indlagt på hospital (fx psykiatrisk afdeling)

3

2

Borgeren er indskrevet i døgnbehandlingstilbud (misbrugsbehandling e.l.)

1

1

Andet

1

4

Ved ikke

7

7

Borgeren overnatter i egen bolig

Har egen bolig: Antal borgere=342, Har ikke egen bolig: Antal borgere=131. Tallene summerer ikke op til 100 pct.,
da det har været muligt at sætte flere kryds.

Blandt borgerne med egen bolig har langt hovedparten overnattet i egen bolig (83
pct.). Der er dog 8 pct., der har overnattet hos familie og venner, og samlet 3 pct., der
har overnattet på herberg eller natvarmestue, hvilket tyder på, at en mindre gruppe
borgere under ICM er funktionelt hjemløse.
Borgerne uden bolig har hovedsageligt overnattet enten på en § 110-boform eller hos
familie og venner. Dette gør sig gældende for hhv. 44 og 39 pct. af borgerne. 7 pct. har
overnattet i midlertidige udslusningsboliger efter § 110.
Næste figur giver et overblik over, hvor mange nætter borgeren samlet set har overnattet enten på gaden, på herberg eller hos familie og venner i løbet af de sidste tre
måneder. Figuren viser situationen ved sidste opfølgning.
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Figur 7.5: Hvor mange nætter har borgeren overnattet i en hjemløsesituation inden for de seneste 3
måneder?

Antal borgere=537. Angivelserne af, hvor mange nætter borgeren har overnattet henholdsvis på gaden, på herberg
eller hos venner og familie, er i figuren lagt sammen, og figuren giver således en oversigt over, hvor mange nætter
borgeren samlet set har overnattet i en hjemløsesituation.

At halvdelen af borgerne ikke har overnattet i en hjemløsesituation stemmer godt
overens med, at halvdelen af borgerne under metoden har haft en bolig i hele perioden.
Hvad der er bemærkelsesværdigt herudover, er, at ca. en femtedel af borgerne har
overnattet i hjemløsesituationer imellem 61 og 93 dage, altså igennem længere tid. Der
er altså i målgruppen tale om, at en vis andel af deltagerne har tilbragt en ganske betydelig del af deres sidste tre måneder som hjemløse.
For borgere uden egen bolig spørges medarbejderne om begrundelsen for, at borgeren
står uden egen bolig. Figuren nedenfor giver et overblik over svarfordelingen.
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Figur 7.6: Hvorfor har borgeren ikke egen bolig?

Antal borgere=131. Spørgsmålet stilles kun, hvis der svares, at borgeren ikke har egen bolig. Tallene summerer ikke
op til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds.

Indberetningerne viser, at der er mange forskellige årsager til, at borgerne ikke har
egen bolig. Dog er de tre almindeligste årsager, at der er venteliste (37 pct.), at borgeren har sociale eller psykiske problemer (35 pct.), eller at borgeren er blevet sat ud af
en bolig inden for de sidste 12 måneder (28 pct.). 23 pct. angiver endvidere, at borgeren har vanskeligt ved at betale en husleje.
I projektledernes statusindberetninger om kommunernes arbejde med metoden peges
der ligeledes på, at der flere steder fortsat er udfordringer forbundet med at skaffe det
relevante antal boliger til målgruppen samt at finde konkrete botilbud til dele af målgruppen. Udfordringerne handler fortsat særligt om:






Borgernes økonomi og manglende mulig for at få fx indskudslån og hjælp til
etablering
Lange og uhensigtsmæssige sagsgange
Lange ventelister til boliger
Manglende botilbud til målgruppen
Mangel på konkrete boliger.

Flere steder nævnes det herunder som en særlig udfordring at finde boliger, som unge
på nedsat kontanthjælpsydelse har råd til at betale.
For de borgere, der ikke har egen bolig, bedes medarbejderen angive, om borgeren er
skrevet op til en bolig. Nedenstående tabel illustrerer, hvor mange af borgerne der er
skrevet op til en boligform.
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Tabel 7.3: Er borgeren skrevet op til en af følgende boliger?

Boligtype
Borgeren er skrevet op til en almen bolig

Andel i pct.
53

Borgeren er skrevet op til en almen ungdomsbolig

6

Borgeren er skrevet op til en bolig eller værelse i privat udlejning

8

Borgeren er skrevet op til en skæv bolig

1

Borgeren er skrevet op til et midlertidigt botilbud (§ 107)

1

Borgeren er skrevet op til et længevarende botilbud (§ 108)

0

Borgeren er skrevet op til en anden bolig

2

Borgeren skrevet op til en bolig, som er opført eller tilvejebragt som en del af
Hjemløsestrategien/hjemløseplanen

4

Borgeren er ikke skrevet op til en bolig

26

Ved ikke

12

Antal borgere=131. Spørgsmålet stilles kun, hvis der svares, at borgeren ikke har egen bolig. Tallene summerer ikke
op til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds.

Lidt over halvdelen (53 pct.) af de borgere, der ikke har en bolig, er skrevet op til en
almen bolig og yderligere 6 pct. til en almen ungdomsbolig.
Som det fremgår af tabellen, er en fjerdedel af borgerne ikke skrevet op til en bolig.
Dette må siges at være relativt mange. Fra kommunerne lyder begrundelsen, at det
kan være vanskeligt at finde boliger, som passer til borgerens behov og/eller betalingsevne, og at dette kan sætte hindringer i vejen for konkret opnotering til en relevant
bolig. Yderligere analyse af, hvem der ikke er skrevet op til bolig, viser her, at det særligt er de helt unge, der ikke er skrevet op til en bolig.
7.4

Baggrundsoplysninger for borgerne
I følgende afsnit bliver de borgere, som får en ICM-indsats, beskrevet ud fra henholdsvis køn, alder, nationalitet, forsørgelsesgrundlag og beskæftigelsessituation.
Nedenstående figur viser borgernes køn.
Figur 7.7: Hvad er borgerens køn?

Antal borgere=537.

Borgerne, som modtager en ICM-indsats, er hovedsageligt mænd (72 pct.).
Nedenstående figur viser aldersfordelingen blandt borgerne i ICM-forløb.
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Figur 7.8: Hvad er borgerens alder?

Antal borgere=537.

Borgerne, som modtager ICM-indsatsen, er fortsat relativt unge. Samlet set er halvdelen af borgerne under 30 år. Dette hænger sammen med, at man i Aarhus, Randers,
Frederiksberg og Esbjerg Kommune har særlige projekter målrettet unge, hvor der tages udgangspunkt i ICM-metoden. Foruden hovedvægten af unge er der en stor spredning af borgerne i de resterende aldersgrupperinger.
Følgende tabel viser borgernes nationalitet.
Tabel 7.4: Hvad er borgerens nationalitet?

Nationalitet
Dansk

Andel i pct.
87

Øvrige nordiske lande

2

Øvrige EU-27

0

Øvrige Europa (inkl. Rusland)

1

Mellemøsten

3

Afrika

3

Andet

2

Ved ikke

1

Antal borgere=537.

Som det fremgår af tabellen, er det helt overvejende borgere med dansk nationalitet
(87 %), der modtager en ICM-indsats. Det skal bemærkes, at grønlændere i tabellen
indgår som danskere.
Nedenstående tabel viser borgernes forsørgelsesgrundlag.
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Tabel 7.5: Hvad er borgerens forsørgelsesgrundlag?

Forsørgelsesgrundlag

Andel i pct.

Løn

3

Arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge

2

Kontanthjælp
Starthjælp/introduktionsydelse
Førtidspension

58
1
26

Folkepension

0

Ingen indtægt

1

Andet

5

Ved ikke

3

Antal borgere=537.

Tabellen viser at 85 % af borgerne, som modtager ICM-støtte, er på offentlig forsørgelse. Herunder fremgår det, at 58 pct. borgerne er på kontanthjælp. Den anden store
gruppe er borgere på førtidspension. Denne gruppe borgere udgør 26 pct.
Nedenstående tabel viser borgernes beskæftigelsessituation.
Tabel 7.6: Hvad er borgerens beskæftigelsessituation?

Borgerens beskæftigelsessituation
Ansat på ordinære vilkår

2

I fleksjob, skånejob, beskyttet beskæftigelse e.l.

1

I aktivering, herunder løntilskud og virksomhedspraktik e.l.

18

Ledig, men ikke i aktivering

32

Sygemeldt

7

Under uddannelse

5

Uden for arbejdsmarkedet (fx pensionist, førtidspensionist)

26

Andet

3

Ved ikke

5

Antal borgere=537.

Figuren viser, at borgerne i et ICM-forløb har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet.
Sammenregner man de to største grupper af borgere, er 58 pct. uden for arbejdsmarkedet enten ved at være ledige uden at være i aktivering eller ved at være uden for
arbejdsmarkedet grundet pension. Samlet set er det ganske få, som er i beskæftigelse
på ordinære eller særlige vilkår. 18 pct. er i aktivering.
7.5

Sociale problemer
I det følgende sættes der fokus på borgernes sociale problemer såsom misbrug, fysiske
og psykiske problemer og evne til at klare dagligdagsopgaver.
Der spørges i alt ind til otte forskellige problematikker, der henholdsvis er:




Alkoholmisbrug
Stofmisbrug
Hashmisbrug
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Fysiske gener
Psykiske gener
Dagligdagsfunktioner
Økonomi
Socialt netværk.

Nedenstående figur viser, hvor stor en andel af borgerne under ICM som har et problem inden for hver af de ovenstående problemtyper ved opstarten af metodeforløbet.
Figur 7.9: Borgernes problemer inden for otte forskellige domæner

Antal borgere=537. Svarkategorierne "I mindre grad", "I nogen grad" og "I stor grad" er i tabellen slået sammen i
kategorien "Borgeren har problematik". I kategorien ”Totalt misbrug eller behandling” er alle de borgere, der enten
har et misbrug af hash, stoffer eller alkohol eller er i behandling for et af disse misbrug, lagt sammen.

Psykiske lidelser og problemer med svage eller dårligt fungerende sociale netværk er
de problemer, som den største andel af borgerne under ICM er udfordret af. Tre fjerdedele har endvidere problemer med misbrug og økonomi, mens knap to tredjedele har
vanskeligt ved at klare dagligdagsfunktioner i hjemmet.
Af yderligere analyser fremgår det, at det særligt er unge, som har problemer med socialt netværk, økonomi og lider af psykiske lidelser, mens de i mindre grad har problemer med stoffer og alkohol. Det fremgår i den forbindelse, at det oftere er mænd frem
for kvinder, som har problemer med misbrug i form af stoffer, hash og alkohol.
Der spørges til disse emner ved hver opfølgning. I det følgende sammenholdes svarfordelingen ved den første besvarelse for borgerne med den sidste besvarelse, der er foretaget.
Figuren nedenfor viser dels, hvor mange af ovenstående problematikker borgerne har,
og dels, om der er sket en forandring over tid i antallet af borgernes problematikker.
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Figur 7.10: Antallet af problematikker hos borgerne

Af figuren fremgår det, at borgerne, der er tilknyttet ICM-forløb, alle har sammensatte
problematikker. Dette tegner et billede af, at borgerne under ICM-forløbene er i den
ønskede målgruppe, hvor hjemløshed spiller sammen med en række andre og komplekse problemer.
Af figuren fremgår det ligeledes, at antallet af problematikker forbliver på nogenlunde
samme niveau mellem første og sidste indberetning, dog med en svag tendens til, at en
lidt større andel er dokumenteret som havende flere problemer. Denne tendens skyldes
formodentlig, at medarbejderne over tid får et bedre kendskab til borgernes problemer.
Hele 80 pct. af borgerne har mere end 4 af de nævnte problematikker og har altså en
række sammensatte problemer.
Det centrale succeskriterium for bostøttemetoderne er, at borgerne formår at fastholde
deres bolig. Herudover er der i nogle studier af bostøttemetoderne endvidere indikationer på, at borgerne også til en vis grad oplever en stabilisering af deres situation, således at de bliver bedre i stand til at håndtere de problemstillinger, som de lever med (fx
i form af misbrug, psykiske lidelser mv.).
Det er i evalueringen muligt at følge, om der sker ændringer i vurderingerne af sværhedsgraden af borgernes problemer. Nedenstående figur viser, om der for borgerne er
sket ændringer i vurderingen af sværhedsgraden af deres problemer. Hvis en borger
tidligere har haft et alkoholmisbrug i meget høj grad og senere i forløbet vurderes at
have et alkoholmisbrug i nogen grad, fremgår det som en positiv udvikling i nedenstående figur. Hvis en borger tidligere ikke har haft en misbrug, men ved den seneste indberetning har et misbrug i mindre grad, vil borgeren indgå i nedenstående med en negativ udvikling.
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Figur 7.11: Udviklingen i borgernes problematikker inden for otte forskellige domæner

Antal borgere=464. Kategorien ”Mere positiv vurdering” dækker over borgere, som fra første indberetning til seneste
indberetning har fået en mere positiv vurdering af, hvorvidt de har en problematik inden for et domæne. ”Mere
negativ vurdering” dækker modsat over en mere negativ vurdering, mens ”Uændret” dækker over samme vurdering
ved henholdsvis første og seneste indberetning. Kategorien ”Ved ikke” dækker over alle de borgere, for hvem der er
svaret ”Ved ikke” ved enten første eller seneste vurdering.

Figuren viser et sammensat billede. På den ene side kan man observere en positiv udvikling for mellem en femtedel og omtrent to femtedele af borgerne for hvert af domænerne. På den anden side er der også en gruppe på mellem 14 og 23 pct. af borgerne,
som vurderes at have en negativ udvikling i forhold til deres problematikker. Generelt
er det særligt i forhold til at håndtere dagligdagsfunktioner, økonomi og socialt netværk, at man ser den største udvikling i forhold til mere positive vurderinger over tid.
Selvom der sker en positiv udvikling, betyder det ikke, at borgerne helt kommer ud af
deres problemer, men sværhedsgraden af problemerne mindskes.
Det bør understreges, at ovenstående er baseret på medarbejdernes vurderinger af
borgernes problemer, og at der med andre ord indgår et væsentligt element af skøn i
ovenstående figur. Ikke desto mindre synes tendensen at være, at en vis andel af borgerne under ICM oplever en svag forbedring af deres situation på et eller flere områder.
En af ambitionerne for Hjemløsestrategien er, at borgerne ud over bostøtte også modtager anden nødvendig hjælp og behandling, fx ved at de tilknyttes andre indsatser.
Nedenstående figur viser, hvilke indsatser borgerne er tilknyttet ud over bostøtte. Figuren sammenholder andelen af borgere, der er tilknyttet de enkelte indsatser første
gang, der er indberettet oplysninger, med den seneste gang, der er indberettet oplysninger. På denne måde er det muligt at se, om der sker en forandring over tid.
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Figur 7.12: Hvilke indsatser er borgeren tilknyttet ud over bostøtteforløb?

Antal borgere=464. Tallene summerer ikke til op 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds.

Ovenstående figur viser, at der ikke sker en generel eller mærkbar stigning i andelen af
borgere, der tilknyttes indsatser ud over bostøtten. Undtagelsen herfra er andelen af
borgere, som får administreret deres kontanthjælp, hvilket kan være en vigtig forudsætning for at sikre betaling af husleje og regninger og dermed for at fastholde en bolig. Der er her sket en stigning fra 26 pct. til 34 pct.
7.6

Ophør af metodeforløb
Ikke alle borgere fortsætter i metodeforløbene. Nogle borgere ophører af forskellige
årsager. Der er i efteråret 2011 afsluttet i alt 158 forløb under ICM, svarende til 29 pct.
af de samlede indberettede ICM-forløb. Nedenstående figur viser, hvilke årsager der er
til, at bostøtteforløbet afsluttes.
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Figur 7.13: Hvorfor afsluttes bostøtteforløbet?

Antal borgere=158. Spørgsmålet stilles kun ved afslutning af et bostøtteforløb. Tallene summerer ikke op til 100
pct., da det har været muligt at sætte flere kryds.

Figuren viser, at kun ca. en femtedel af ICM-forløbene afsluttes, fordi borgeren ikke
længere har behov for bostøtte. Dertil kommer, at en tredjedel af borgerne sammenlagt afslutter deres bostøtteforløb, ved at de enten ikke længere ønsker at modtage
bostøtte, eller ved at der ikke længere er kontakt til borgeren. Set i lyset af at her er
tale om en gruppe meget udsatte borgere, som har svært ved at finde relevante tilbud
og indsatser andetsteds, må det betragtes som en relativt høj andel borgere, som afslutter deres bostøtteforløb på en uhensigtsmæssig måde. Det er dog ikke muligt at
vide mere præcist, hvad der i øvrigt ligger bag disse afbrudte forløb.
Det er samtidig værd at bemærke, at der i 13 pct. af tilfældene er tale om, at borgeren
er flyttet. I 20 pct. af tilfældene vurderes, at borgeren har haft behov for en anden type
bostøtte, hvilket indikerer, at borgeren enten har haft for svære problemstillinger eller
er for velfungerende til ICM-forløbet og derfor i stedet er blevet visiteret til en ACTeller CTI-indsats.
Den høje andel ”andet”-besvarelser dækker over vidt forskellige ting, bl.a. at borgeren
afsoner en dom, at borgeren er flyttet til Grønland, at borgeren er flyttet hjem til familie, at borgeren er i døgnbehandling mv.
Det kan umiddelbart på baggrund af ovenstående være vanskeligt at vurdere, om borgeren i forbindelse med afslutningen af forløb har fået et andet og måske mere relevant
tilbud. Medarbejderne spørges derfor også om, hvorvidt de vurderer, at der er blevet
etableret tilfredsstillende tilbud til borgeren efter endt forløb.
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Figur 7.14: I hvor høj grad er der etableret et tilfredsstillende tilbud efter endt forløb?

Antal borgere=158.

Alt i alt tegner der sig et sammensat billede. 52 pct. af borgerne vurderes i nogen eller
i høj grad at have fået etableret tilfredsstillende tilbud efter endt behandling. 11 pct.
vurderes i ringe grad at have fået etableret tilfredsstillende tilbud, mens hele 20 pct.
vurderes til ikke at have fået tilbudt tilfredsstillende tilbud. Der er altså samlet set ca.
30 pct. af borgerne, som slet ikke eller kun i ringe grad har fået etableret et tilfredsstillende tilbud efter endt ICM-forløb. Dette bør være et fokuspunkt for kommunerne i det
videre metodearbejde.
7.7

Handleplan og samarbejde
En af forudsætningerne for, at der skabes gode bostøtteforløb, som kan understøtte en
fastholdelse i egen bolig, er, at der på tværs arbejdes i samme retning, og at der samarbejdes og koordineres mellem de forskellige indsatser og tilbud, som borgeren modtager. En stor del af opgaven i ICM består i at bidrage til dette arbejde. Udgangspunktet herfor er § 141-handleplaner. I det følgende sættes der fokus på, om borgerne har
en § 141-handleplan, og om der refereres fra kommunernes foreløbige erfaringer med
koordinering af arbejdet.
I første statusnotat for Hjemløsestrategien kunne det konstateres, at der generelt var
store udfordringer med at få udarbejdet de lovpligtige handleplaner for borgerne og at
få disse planer til at fungere som et koordinerende dialogredskab. Den følgende figur
giver en status for, hvor stor en andel af borgerne der har en § 141-handleplan eller er
blevet tilbudt en handleplan henholdsvis ved første og seneste indberetning for borgeren.
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Figur 7.15: Har borgeren en § 141-handleplan på nuværende tidspunkt, eller er blevet tilbudt en handleplan inden for de seneste tre måneder?
100%
Ja, borgeren har en § 141-handleplan
90%

26%

34%

Andel af deltagere

80%

70%

10%

60%

5%

10%
8%

50%

40%

Ja, en § 141-handleplan er under
udarbejdelse

38%
33%

30%

Nej, borgeren har ikke en § 141handleplan, men er blevet tilbudt en
handleplan inden for de seneste 3
måneder, og har ikke modtaget
tilbuddet
Nej, borgeren har ikke en § 141handleplan, og er ikke blevet tilbudt
en handleplan inden for de seneste 3
måneder.

20%
Ved ikke
10%

22%

15%

0%
Første besvarelse

Seneste besvarelse

Antal borgere=464.

Af figuren fremgår det, at der fortsat er en meget stor gruppe borgere, som ikke har en
§ 141-handleplan. Ved seneste indberetning er der således en tredjedel af borgerne
under ICM, som ikke har en § 141-handleplan. For 15 pct. af borgerne ved bostøttemedarbejderen ikke, om der er udarbejdet en handleplan. Der forekommer en meget svag
stigning i antallet af borgere med en handleplan eller med en handleplan under udarbejdelse sammenholdt med første indberetning. Der kan dog stadig konstateres store
udfordringer med at få udarbejdet handleplanerne og dermed få handleplanerne til at
spille en rolle som redskab i koordineringen af indsatser og tilbud til borgerne.
Af kommunernes metode- og implementeringsskabeloner fremgår det, at det som udgangspunkt er den kommunale myndighedssagsbehandler, der har ansvaret for § 141handleplaner, mens den enkelte ICM-medarbejder har ansvaret for at koordinere borgernes planer (evt. i samarbejde med borgerens myndighedssagsbehandler). Denne
rollefordeling indikerer et stort behov for en tæt dialog på tværs af myndighedssagsbehandlerne og ICM-medarbejderne.
Fra Rådgivningsfunktionens dialog med kommunerne på netværksmøder fremgår det,
at der er forskel på, hvor i hvor høj grad og hvordan arbejdet med § 141-handleplaner
prioriteres i forhold til målgruppen i kommunerne. Det opleves i den forbindelse af ICMmedarbejderne som en særlig udfordring, at der ikke altid er en tilstrækkelig dialog
mellem ICM-medarbejderne og myndighedssagsbehandlerne i forhold til, hvad der bliver konkluderet for den enkelte borger. Det fremgår ligeledes, at ICM-medarbejderne
ikke altid er bekendt med, om borgeren har en § 141-handleplan. Der er således fortsat
behov for, at der sættes øget fokus på ansvaret for koordinationen af og kommunikationen om borgerens planer blandt de relevante aktører.
Det fremgår samtidig af projektledernes statusindberetninger, at der opleves en positiv
udvikling i metodearbejdet i forhold til koordination af enkeltsager. Flere af projektle41

derne angiver her, at de i arbejdet med ICM-metoden har gode erfaringer med samarbejdet med andre aktører, og at arbejdet med Hjemløsestrategien har fremmet dette.
Indberetninger peger dog også på, at der fortsat er behov for et stort fokus på og indsats for at styrke dette område set i forhold til alle aktører på området, som spænder
lige fra misbrugsbehandlingssteder, socialpsykiatrien, regionernes psykiatri/behandlingstilbud, § 110-tilbud, læger/speciallæger, andre kommuners forvaltninger
og projekter, Kriminalforsorgen og frivillige organisationer.
Det fremhæves i nogle af statusindberetningerne, at der særligt er udfordringer i samarbejdet om borgere med dobbeltdiagnose. Statusindberetningerne tegner ligeledes et
billede af, at der fortsat er et arbejde for projekterne under Hjemløsestrategien med at
tydeliggøre og forventningsafstemme indsatsen i forhold til samarbejdspartnere.
Dialogen på netværksmøderne peger endvidere på, at der er behov for, at der hele tiden er fokus på at skabe det nødvendige mindshift i kommunen som helhed i forhold til
Housing First, også fra ledelsesmæssig side, og i det hele taget at tilrettelægge det organisatoriske setup, så der kan skabes sammenhæng i indsatsen. Dette skal både ses i
forhold til den måde, indsatsen er tilrettelagt for borgerne, i forhold til opskrivning til og
tildeling af bolig, i forhold til muligheden for økonomisk støtte samt i forhold til muligheder for relevante og tilstrækkelige tilbud efter udflytning fra § 110-boform mv.
Flere projektledere nævner endvidere i statusindberetninger, at der fortsat er udfordringer forbundet med at etablere tilfredsstillende tilbud til borgerne efter afsluttede
ICM-forløb samt med at holde kontakten med borgerne efter udflytning fra boformen
for de borgere, som her fortsætter i ICM-forløb.
Projektlederne er i statusindberetningerne blevet spurgt om, hvad der henholdsvis
fremmer og hæmmer koordineringen af indsatser over for konkrete borgere. Svarene
fremgår af boksen nedenfor.
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Figur 7.16: Oversigt over faktorer, der af kommunerne nævnes som fremmende eller hæmmende for
koordinering af indsatser for borgerne

Fremmende faktorer
- Den gode relation og dialog
- Direkte kommunikation og tydelighed i kommunikationen (herunder at orientere hinanden, så man kan trække i samme retning, og så borgeren ikke
spiller samarbejdspartnere ud mod hinanden)
- At være vedholdende i kontakten med de andre instanser
- Tilgængelighed
- Afklaring af roller (at mødes og italesætte forventninger til hinanden og
ansvarsområder)
- Kendskab til hinandens ansvarsområder (herunder overblik over tilbud, og
at man bevarer respekten for hinandens arbejde)
- Kendskab til de personer, man samarbejder med og taler i telefon med (få
sat ansigter på)
- Koordinationsmøder/rundbordssamtaler både med og uden borgeren (herunder fx at deltage i møder og tage med borgere til lægen, på jobcentret
mv.) En dagsorden og efterfølgende beslutningsreferater er vigtigt.
- Fokus på tværfaglighed, fælles tilgang, og at man i fællesskab forsøger at
finde alternative løsninger
- Engagement i forhold til målgruppen og en gensidig ærlighed om borgerne
og de problemer, de står i
- At case manageren fungerer som fortaler for borgeren.
Hæmmende faktorer
- Lange sagsbehandlingstider
- Begrænsede telefonåbningstider, som vanskeliggør at få svar på presserende spørgsmål
- Hvis man ikke har kendskab til hinandens ansvarsområder
- Manglende afstemning af forventninger og afstemning af opgaver
- Manglende villighed til at "tænke ud af boksen"
- Udskiftning i personalegrupper
- Forskellige lovgivninger, kultur og tilgang til borgerne.

7.8

Bostøttens konkrete implementering
I nogle tilfælde visiteres borgeren til et bestemt antal timers bostøtte, mens andre ikke
gør. Den følgende figur viser, hvor stor en andel af borgerne der er visiteret til et bestemt antal timers bostøtte.
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Figur 7.17: Er borgeren visiteret til et bestemt antal timers bostøtte pr. uge?

Antal borgere=537.

47 pct. af borgerne bliver visiteret til et bestemt antal timer, mens 51 pct. ikke er visiteret til et bestemt antal timers bostøtte.
Af projektledernes statusindberetninger fremgår det, at der i nogle af kommunerne
endnu er et stort arbejde i forhold til at få defineret, hvad den konkrete indsats i forhold til målgruppen skal indeholde, herunder hvordan intensiv støtte, som det er beskrevet i metodebeskrivelsen, skal konkretiseres i forhold til borgernes behov. Ikke
mindst tyder statusindberetningerne på, at der kan være særlige udfordringer for de
kommuner, som har valgt både at arbejde med ICM og CTI. Det er en udfordring her at
adskille de to indsatser fra hinanden. Der tegner sig et billede af særlige udfordringer
på de boformer, hvor medarbejderne både arbejder med ICM-forløb, CTI-forløb og/eller
indgår i den ordinære vagtplan. En enkelt kommune har i statusindberetningen angivet,
at denne konstellation har skabt utryghed blandt beboerne. Man har her valgt at ændre
organiseringen således, at de medarbejdere, som arbejder med ICM- og CTI-indsatsen,
ikke indgår i den ordinære vagtplan på boformen.
ICM-medarbejdernes caseload i kommunerne varierer, men holder sig ifølge beskrivelserne fra kommunerne inden for den ramme, som er fastsat i metodebeskrivelserne. I
projektledernes statusindberetninger fremhæves det, at det for borgerne er vigtigt, at
der er tilknyttet én primær medarbejder. Dette har betydning i forhold til relationsarbejdet og skabelsen af tillid, og det medvirker til at skabe ro og kontinuitet om den enkelte borger. Af statusindberetningerne fremgår det ligeledes, at de fleste kommuner
sikrer, at der ud over den primære også er en sekundær kontaktperson tilknyttet borgeren, som kan tage over i forbindelse med ferie, sygdom mv.
Endelig fremhæver enkelte projektledere i statusindberetningerne, at det kan være en
udfordring at sikre det rigtige match mellem borger og medarbejder, når der er tale om
så tæt en relation, som ICM-indsatsen lægger op til. En enkelt kommune skriver, at det
kan være med til at skabe urealistiske forventninger til, hvad ICM-medarbejderen kan
løse.
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Medarbejderne er også blevet spurgt, hvor ofte de i gennemsnit har besøgt borgeren
eller har lavet aktiviteter med borgeren inden for de sidste tre måneder.
Figur 7.18: Hvor ofte har du i gennemsnit besøgt borgeren eller lavet aktiviteter med borgeren i løbet af
de seneste tre måneder?

Antal borgere=464.

Af ovenstående figur fremgår det, at ICM-medarbejderen i over halvdelen af forløbene
har besøgt eller lavet aktiviteter med borgeren ca. én eller et par gange om ugen. 7
pct. har gjort det dagligt, mens der næsten er en femtedel, som kun har været på besøg hos eller har lavet aktiviteter med borgeren ca. en gang om måneden eller sjældnere.
Ud over hyppigheden af besøgene hos borgeren spørges der også til besøgenes eller
aktiviteternes varighed. Dette spørges der til for hver enkelt borger. Besøgenes typiske
varighed for borgerne fremgår af figuren nedenfor.
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Figur 7.19: Hvor længe varer et typisk besøg hos borgeren eller aktivitet med borgeren på nuværende
tidspunkt? (Angiv et ca. skøn i minutter)

Antal borgere=464.

Det fremgår af figuren, at næsten to tredjedele af de typiske besøg og aktiviteter med
borgeren varer mellem 45 og 90 minutter. Nogle angiver dog også, at de typiske besøg
er relativt kortvarige.
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8.
8.1

STATUS PÅ CRITICAL TIME INTERVENTION (CTI)

Forankring og organisering
I alt 13 kommuner arbejder med CTI-indsatsen under Hjemløsestrategien.
CTI-indsatsen er i overvejende grad forankret på § 110-boformer i de deltagende
kommuner, idet ni kommuner har valgt at forankre indsatsen her. Dog er der for to af
disse kommuner tale om forankring både på en § 110-boform og et af kommunens øvrige støttetilbud til målgruppen. Derudover har fire kommuner valgt at forankre indsatsen udelukkende i kommunens øvrige tilbud til målgruppen.
Den følgende figur viser en oversigt over, hvor stor en andel af bostøttemedarbejderne
der er ansat på en § 110-boform eller under en kommunal forvaltning.
Figur 8.1: Hvor er du (bostøttemedarbejderen) ansat?

Antal borgere=185.

Størstedelen (73 pct.) af CTI-medarbejderne er ansat på boformerne.
Ligesom for ICM-indsatsen tyder de foreløbige erfaringer fra arbejdet med CTIindsatsen også på, at forankringen har indflydelse på:





Målgruppen, som visiteres til indsatsen
Den konkrete visitationsprocedure – altså, hvem der har visitationskompetencen
Hvordan metoden forankres i kommunens øvrige tilbud, herunder § 85-støtte
Koblingen til § 141-handleplanen.

Ligesom for ICM-metoden gør det sig gældende for CTI-metoden, at der fremadrettet
er behov for at sikre, at metoden i højere grad defineres som en del af kommunens
samlede tilbud om § 85-støtte til målgruppen, frem for udelukkende at betragtes som
et tilbud i tilknytning til kommunens § 110-tilbud. Det skal dog bemærkes, at CTImetoden med fordel kan anvendes i overgangen fra en boform til en bolig, og derfor
kan anses som en naturlig del af det efterforsorgsarbejde som boformen kan tilbyde.
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Af projektledernes statusindberetninger og Rådgivningsfunktionens dialog med de deltagende kommuner på netværksmøderne fremgår det ligeledes, at der fortsat er et
stort behov for at sætte fokus på det nødvendige mindshift i forhold at sikre en implementering af CTI-metoden og Housing First i kommunen som helhed og på den enkelte
boform. Ikke mindst er der behov for et vedvarende ledelsesmæssigt fokus herpå. Erfaringen fra Hjemløsestrategiens arbejde med bostøttemetoderne og implementeringen af
Housing First peger på behovet for et kulturskift i forhold til indsatsen til borgerne på
en § 110-boformerne fra omsorg til at tænke mere udvikling i tilgangen til borgerne.
Dette er i særlig grad udtalt i forhold til CTI-metoden, fordi denne metode netop er
tidsbegrænset til 9 måneder.
8.2

Visitation
Af metode- og implementeringsskabelonerne fremgår det, at der er variation i forhold
til, hvem der har visitationskompetencen til CTI-indsatsen, hvilket som nævnt hænger
tæt sammen med, hvor indsatsen er forankret. Overordnet kan visitationskompetencen
i kommunerne inddeles i følgende overordnede kategorier: Visitationsudvalg, forstander
på boformen, bostøtteenhed/medarbejdere på boform samt sagsbehandlere eller den
kommunale enhed, hvor indsatsen er forankret.
Tabel 8.1: Oversigt over, hvem der har visitationskompetencen

Visitationsudvalg

Forstander på
boform

Bostøtteenhed/medarbejdere på boform

Sagsbehandlere/
kommunal enhed

Guldborgsund

Esbjerg

Frederiksberg*

Herning

Hvidovre

Horsens

København
(Hjemløseenhed)

Aarhus

Næstved
Odense

Odense

Viborg
Varde
Aalborg
* Der er her tale om medarbejdere i den kommunale gadeplansindsats og bostøttemedarbejdere, som er tilknyttet
en boform.

Ofte ligger visitationskompetencen, hvor indsatsen er forankret (jf. ovenstående afsnit). I Odense ligger visitationskompetencen både hos forstanderen på den boform,
hvor borgeren opholder sig, samt hos sagsbehandlerne. I hovedparten af kommunerne
kan sagsbehandlere og andre tilbud komme med indstillinger af borgere, der skal visiteres til en CTI-indsats. I hovedparten af kommunerne er udredning og plan visitationsgrundlaget, men andre udgangspunkter nævnes også.
I forhold til målgruppeafklaringen er det vigtigt at være opmærksom på, at CTI er ment
som et systematisk tidsbegrænset bostøtteforløb for borgere, som ofte ellers ikke ville
få støtte. CTI skal således ikke erstatte ICM-forløb for de borgere, der har behov for et
længere forløb. Ved seneste statusindberetning påpeger projektlederne ligeledes, at
arbejdet med CTI møder store udfordringer, når der tilknyttes for tunge borgere, som i
stedet bør overgå til et ICM-forløb.
Af projektledernes statusindberetninger og Rådgivningsfunktionens dialog med de deltagende kommuner på netværksmøderne fremgår det, at det i forhold til denne metode
særligt er en udfordring at få defineret og konkretiseret:
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Hvornår tilknyttes en CTI-medarbejder den enkelte borger/hvornår opstartes
forløbet (når borgeren findes i målgruppen, eller når der er en bolig?)
Hvem er målgruppen for indsatsen?
Organisering og forankring (forankret på boform eller forvaltningens øvrige indsatser, fx § 85).

Nedenstående figur viser, efter hvilken paragraf i serviceloven, bostøtten gives til borgerne.
Figur 8.2: Efter hvilken paragraf i serviceloven gives bostøtten?
§ 83: Personlig hjælp og
pleje samt støtte til
nødvendige praktiske
opgaver.
7%0%
8%

37%

§ 85: Øvrig hjælp, omsorg
eller støtte samt optræning
og hjælp til udvikling af
færdigheder.
§ 110:
Efterforsorg/efterværn,
givet i forlængelse af
ophold på § 110-boform

48%

Andet

Ved ikke

Antal borgere=185

Som det kan ses i figuren, får omtrent halvdelen af borgerne CTI-bostøtte efter § 110 i
form af efterforsorg/efterværn. Dette afspejler i høj grad, hvor indsatsen er forankret –
altså på § 110-tilbud, og at indsatsen gives som konkret støtte til at flytte i egen bolig,
når borgeren fraflytter boformen.
8.3

Borgernes boligsituation
Et af de vigtigste fokuspunkter for bostøttemetoderne i Hjemløsestrategien er status og
forandringer i boligsituationen for borgerne, som indgår i metodeforløbene. I det følgende gennemgås de vigtigste spørgsmål vedrørende boligsituationen for de borgere,
der i kommunerne indgår i CTI-forløb.
Nedenstående figur viser borgernes boligsituation. I figuren sammenholdes boligsituationen for borgerne ved første indberetning med den seneste indberetning i CTI-forløbet.
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Figur 8.3: Hvilken bolig har borgeren?

Antal borgere=156.

Figuren viser, at 60 pct. af borgerne har egen bolig ved første indberetning, mens 87
pct. af borgerne har egen bolig ved seneste indberetning. Selvom der er en relativt stor
andel af borgerne, som ikke har bolig ved opstart af dokumentationen for CTI-forløbet,
lykkes det at finde en boligløsning for hovedparten senere i forløbet.
Dette hænger sammen med, at hovedparten af kommunerne angiver, at de fortsat oplever store udfordringer forbundet med at sikre det nødvendige antal boliger, hvilket er
helt afgørende for at kunne arbejde med CTI-metoden. Af dialogen på netværksmøderne er det endvidere blevet tydeligt, at der mellem kommunerne, som arbejder med
metoden, har været forskellig praksis i forhold til, hvornår et forløb startes op: Når
borgeren vurderes egnet, eller når der er udsigt til en konkret bolig. Erfaringen fra
kommunerne tyder på, at i de tilfælde, hvor borgere opstartes inden, der er en konkret
bolig, er det en udfordring i forhold til den samlede tidsramme på maks. ni mdr. og for
arbejdet med de tre faser i metoden. Det bør således være et opmærksomhedspunkt,
at boligløsningen er i sigte, før CTI-forløbet reelt startes.
I den nedenstående tabel ses det, hvilken bolig borgerne har.
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Tabel 8.2: Hvilken bolig har borgeren? Opdeling i underkategorier

Boligtype
Borgeren har en almen bolig

Seneste indberetning
Andel i pct.
76

Borgeren har en lejlighed eller et værelse i privat udlejning

8

Borgeren bor i en bolig efter servicelovens § 107

0

Borgeren bor i en bolig efter servicelovens § 108

1

Borgeren bor i en lejlighed/værelse i øvrige opgangsfællesskaber,
bofællesskaber, særboliger e.l.

1

Borgeren bor i en skæv bolig

1

Borgeren bor i eget hus, ejerlejlighed eller andelsbolig

1

Andet

3

Borgeren har ikke egen bolig

9

Ved ikke

1

Antal borgere=156. Kategorierne "Borgeren har en lejlighed i privat udlejning" og "Borgeren har et værelse i privat
udlejning" er i tabellen blevet slået sammen.

Det fremgår, at tre fjerdedele af borgene under CTI bor i en almen bolig (76 pct.),
mens 8 pct. bor i en lejlighed eller et værelse i privat udlejning.
Det er centralt for arbejdet med bostøttemetoderne, at der skal være fokus på at fastholde borgerne i en bolig efter en periode med hjemløshed. Nedenstående figur viser,
hvor stor en andel af borgerne i CTI-forløbene, som har formået at fastholde boligen i
perioden.
Figur 8.4: Udvikling i borgernes boligsituation

Antal borgere=156.

Figuren viser, at 57 pct. af borgerne i et CTI-forløb har haft og fastholdt en bolig eller
har fået tilvejebragt en bolig i løbet af perioden, og at blot en enkelt procent af dem har
mistet deres bolig i løbet af et CTI-forløb. Der er med andre ord en stærk grad af fastholdelse af borgerne i egen bolig under CTI.
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Følgende tabel viser, hvor borgerne overvejende har overnattet den sidste uge. Resultaterne vises separat for borgere, der har og ikke har egen bolig, og indikerer således
omfanget af funktionel hjemløshed.
Tabel 8.3: Hvor har borgeren overvejende overnattet inden for den seneste uge?

Overnatningstype

bolig (i pct.)

Har ikke egen
bolig (i pct.)

91

5

Borgeren overnatter på gaden

1

5

Borgeren overnatter på en natvarmestue

1

0

Borgeren overnatter på et herberg eller forsorgshjem (§ 110 e.l.)

5

67

Borgeren overnatter hos familie, venner, bekendte mv.

5

14

Borgeren overnatter i en midlertidig udslusningsbolig efter servicelovens § 110

0

0

Borgeren overnatter på hotel/vandrerhjem mv.

0

0

Borgeren er indsat i fængsel

0

5

Borgeren er indlagt på hospital (fx psykiatrisk afdeling)

1

0

Borgeren er indskrevet i døgnbehandlingstilbud (misbrugsbehandling e.l.)

1

0

Andet

1

5

Ved ikke

4

5

Borgeren overnatter i egen bolig

Har egen

Har egen bolig: antal borgere=156. Har ikke egen bolig: antal borgere=21. Tallene summerer ikke op til 100 pct., da
det har været muligt at sætte flere kryds.

Blandt de borgere, som har egen lejlighed, har hovedparten (91 pct.) overnattet i denne. Der er dog også en mindre andel, som har overnattet på hhv. herberger (5 pct.)
eller hos venner og familie (5 pct.). For de borgere, som ikke har egen bolig, har hovedparten (67 pct.) overnattet på § 110-boform. Det andet mest hyppige sted at overnatte for denne gruppe borgere uden bolig har været hos venner og familie (14 pct.).
Kun en lille gruppe borgere har overnattet på gaden (5 pct.).
Næste figur giver et overblik over, hvor mange nætter borgeren samlet set har overnattet enten på gaden, herberg eller hos familie og venner inden for de sidste tre måneder.
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Figur 8.5: Hvor mange nætter har borgeren overnattet i en hjemløsesituation inden for de seneste tre
måneder?

Antal borgere=185. Angivelserne af, hvor mange nætter borgeren har overnattet henholdsvis på gaden, på herberg
eller hos venner og familie, er i figuren lagt sammen, og figuren giver således en oversigt over, hvor mange nætter
borgeren samlet set har overnattet i en hjemløsesituation.

Mere end halvdelen af borgerne, som gennemgår et CTI-forløb (61 pct.), har slet ikke
overnattet i en hjemløsesituation inden for de seneste tre måneder. Omvendt ses det
også, at der blandt dem, som er hjemløse, er tale om en relativt stor andel af borgere,
som har været uden bolig i relativt lang tid.
For borgere uden egen bolig spørges medarbejderne om begrundelsen for, at borgeren
står uden egen bolig. Tabellen nedenfor giver et overblik over svarfordelingen.
Tabel 8.4: Hvorfor har borgeren ikke egen bolig? (Sæt evt. flere kryds)

Årsag

Andel i pct.

Borgeren er blevet sat ud af en tidligere bolig inden for de seneste 12 måneder

38

Der er venteliste til at blive anvist eller visiteret til en passende bolig

33

Der findes ikke egnede boliger eller botilbud til den pågældende borger i kommunen

0

Borgerens sociale og/eller psykiske problemer vanskeliggør at finde en egnet bolig

10

Borgeren har vanskeligt ved at betale en husleje

10

Borgeren ønsker ikke at bo i egen bolig

14

Ved ikke

19

Antal borgere=21. Spørgsmålet stilles kun, hvis der svares, at borgeren ikke har egen bolig. Tallene summerer ikke
op til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds.

Det skal bemærkes, at der i tabellen er tale om en meget lille gruppe på 21 personer,
hvilket betyder, at procentsatserne må tages med et forbehold. De to hyppigste årsager
til, at borgeren ikke har egen bolig, er, at borgeren enten er blevet sat ud af en tidligere bolig inden for de seneste 12 måneder, eller at der er venteliste til at blive anvist til
en passende bolig. At der er ventelister stemmer godt overens med, at flere kommuner
angiver, at de har problemer med at finde egnede boliger til målgruppen.
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For de borgere, der ikke har egen bolig, spørges medarbejderen om, hvorvidt borgeren
er skrevet op til en bolig. Nedenstående tabel viser, hvor mange af borgerne der er
skrevet op til en bolig. Hovedparten af disse borgere er skrevet op til almene boliger
(38 pct.) og boliger, der opføres som et led i Hjemløsestrategien (38 pct.). Dette tal
understreger behovet for tilvejebringelsen af nye boliger til denne målgruppe. En fjerdel
er ikke skrevet op til en bolig, hvilket bør være et opmærksomhedspunkt for kommunerne.
I forhold til at finde løsninger på nogle af de udfordringer, som kommunerne står med,
har én kommune beskrevet, hvordan de helt konkret har søgt at håndtere udfordringerne.
Tabel 8.5: En kommunes beskrivelse af deres måde at håndtere to specifikke udfordringer på

Udfordring

Løsning

Lang ventetid på at få en tid hos
sagsbehandler og generel lang
sagsbehandlingstid

Særligt tilrettelagte sagsgange, hvor udvalgte medarbejdere hos
samarbejdspartnere (herunder myndighedssagsbehandlere) tilknyttes Hjemløsestrategiens arbejde.

Borgeren har dårlig økonomi

Øget fokus på Housing First-princippet i den generelle sagsbehandling ift. målgruppen. Herunder er der udarbejdet sagsgange for
bevilling af indskudslån, depositum, engangsydelse til notering på
boligforeningernes venteliste mv.

8.4

Baggrundsoplysninger for borgerne
I det følgende afsnit bliver borgerne beskrevet ud fra henholdsvis køn, alder, nationalitet, forsørgelsesgrundlag og beskæftigelsessituation.
Nedenstående figur viser borgernes køn.
Figur 8.6: Hvad er borgerens køn?

Antal borgere=185.

Størstedelen af borgerne, som modtager CTI-indsatsen, er mænd (80 pct.). Andelen af
mænd er højere i CTI- end i ICM-indsatsen, hvor andelen af mænd udgør 72 pct.
Nedenstående figur viser borgernes alder.
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Figur 8.7: Hvad er borgerens alder?

Antal borgere=185.

Borgerne, der modtager CTI, er primært mellem 40-49 år, hvilket er tilfældet for 35
pct. af borgerne. Der arbejdes også med CTI for de helt unge, idet 14 pct. er mellem
18 og 24 år.
Følgende tabel viser borgernes nationalitet.
Tabel 8.6: Hvad er borgerens nationalitet?

Nationalitet
Dansk

Andel i pct.
84

Øvrige nordiske lande

4

Øvrige EU-27

1

Øvrige Europa (inkl. Rusland)

1

Mellemøsten

2

Afrika

5

Andet

2

Ved ikke

1

Antal borgere=185.

Som det fremgår af tabellen, er det helt overvejende borgere med dansk nationalitet,
der indgår i CTI-indsatserne (84 pct.).
Nedenstående tabel viser borgernes forsørgelsesgrundlag.
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Tabel 8.7: Hvad er borgerens forsørgelsesgrundlag?

Forsørgelsesgrundlag

Andel i pct.

Løn

7

Arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge

5

Kontanthjælp
Starthjælp/introduktionsydelse
Førtidspension

61
1
19

Folkepension

2

Ingen indtægt

0

Andet

4

Ved ikke

1

Antal borgere=185.

Tabellen viser, at 61 pct. er på kontanthjælp. Den anden store gruppe er borgere på
førtidspension, som udgør 19 pct.
Nedenstående tabel viser borgernes beskæftigelsessituation.
Tabel 8.8: Hvad er borgerens beskæftigelsessituation?

Borgerens beskæftigelsessituation

Andel i pct.

Ansat på ordinære vilkår

5

I fleksjob, skånejob, beskyttet beskæftigelse e.l.

2

I aktivering, herunder løntilskud og virksomhedspraktik e.l.

22

Ledig, men ikke i aktivering

28

Sygemeldt

5

Under uddannelse

4

Uden for arbejdsmarkedet (fx pensionist, førtidspensionist)

21

Andet

10

Ved ikke

3

Antal borgere=185.

Af tabellen fremgår, at borgerne i CTI-forløbene generelt har en meget svag tilknytning
til arbejdsmarkedet. Halvdelen er ledige, i eller uden aktivering, og 21 pct. er førtidspensionister eller pensionister.
8.5

Sociale problemer
I det følgende sættes der fokus på borgernes sociale problemer såsom misbrug, fysiske
og psykiske problemer og evne til at klare dagligdags opgaver.
Der spørges i alt ind til otte forskellige problematikker, der henholdsvis er:







Alkoholmisbrug
Stofmisbrug
Hashmisbrug
Fysiske gener
Psykiske gener
Dagligdagsfunktioner
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Økonomi
Socialt netværk.

Nedenstående figur viser, hvor stor en andel af borgerne under CTI, som har et problem inden for hvert af problemområderne ved opstarten af metodeforløbet.
Figur 8.8: Borgernes problemer inden for otte forskellige domæner ved opstart af CTI

Antal borgere=185. Svarkategorierne "I mindre grad", "I nogen grad" og "I stor grad" er i figuren slået sammen i
kategorien "Borgeren har problemer". I kategorien ”Totalt misbrug eller behandling” er alle de borgere, der enten
har et misbrug af hash, stoffer eller alkohol, eller er i behandling for et af disse misbrug, lagt sammen.

Alt i alt fremgår det, at borgerne i CTI-indsatserne har en række forskellige problemstillinger, hvilket stemmer godt overens med, at behovet for indsatsen er til stede. Flest
(omkring 85 pct.) har problemer med svage eller dårligt fungerende sociale netværk
samt psykiske lidelser. 78 pct. har problemer med håndteringen af deres personlige
økonomi, og 71 pct. har et aktivt misbrug eller er i behandling for dette.
Af yderligere analyser fremgår det, at det særligt er unge, som har problemer med
socialt netværk, økonomi og lider af psykiske lidelser, mens en lavere andel har problemer med stoffer, alkohol og fysiske gener sammenlignet med målgruppen som helhed.
I nedenstående figur er borgerne opdelt efter, hvor mange af ovenstående problematikker de har. I figuren sammenholdes fordelingen, som den så ud ved første indberetning, med fordelingen ved seneste indberetning.
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Figur 8.9: Antallet af problematikker hos borgerne

Antal borgere=156.

Ovenstående figur illustrerer, at hovedparten af borgerne tilknyttet CTI-indsatsen har
en række sammensatte problemstillinger, og at hovedparten har mellem tre og seks
problematikker. Sammenlignet med ICM-indsatsen kan man se en tendens til, at borgerne har lidt færre problemstillinger i CTI, men det er tydeligt, at mange stadig har
mange forskellige problemer at slås med, hvilket indikerer behovet for bostøtte hos
målgruppen.
Af figuren fremgår det endvidere, at antallet af problematikker forbliver på nogenlunde
samme niveau mellem første og seneste indberetning.
Det centrale succeskriterium for bostøttemetoderne er, at borgerne formår at fastholde
deres bolig. Herudover er der i nogle studier af bostøttemetoderne endvidere indikationer på, at borgerne også til en vis grad oplever en stabilisering af deres situation, således at de bliver bedre i stand til at håndtere de problemstillinger, som de lever med (fx
i form af misbrug, psykiske lidelser mv.).
Det er i evalueringen muligt at følge, om der sker ændringer i vurderingerne af sværhedsgraden af borgernes problemer. Nedenstående figur viser, om der for borgerne er
sket ændringer i vurderingen af sværhedsgraden af deres problemer. Hvis en borger
tidligere har haft et alkoholmisbrug i meget høj grad og senere i forløbet vurderes at
have et alkoholmisbrug i nogen grad, fremgår det som en positiv udvikling i nedenstående figur. Hvis en borger tidligere ikke har haft et misbrug, men ved den seneste indberetning har et misbrug i mindre grad, vil borgeren indgå i nedenstående med en negativ udvikling.
Nedenstående figur viser udviklingen i borgernes problematikker, når man sammenholder første indberetning med seneste indberetning i CTI-forløbet.
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Figur 8.10: Udvikling i borgernes problemer inden for otte forskellige domæner

Antal borgere=156. Kategorien ”Mere positiv vurdering” dækker over borgere, som fra første indberetning til seneste
indberetning har fået en mere positiv vurdering af, hvorvidt de har en problematik inden for et domæne. ”Mere
negativ vurdering” dækker modsat over en mere negativ vurdering, mens ”Uændret” dækker over samme vurdering
ved henholdsvis første og seneste indberetning. Kategorien ”Ved ikke” dækker over alle de borgere, for hvem der er
svaret ”Ved ikke” ved enten første eller seneste vurdering.

Figuren viser et sammensat billede. På den ene side kan man observere en positiv udvikling for mellem 12 pct. og 34 pct. af borgerne for hvert af domænerne. På den anden side er der også en gruppe på mellem 9 pct. og 26 pct. af borgerne, som vurderes
at have en negativ udvikling i forhold til deres problematikker. Generelt bliver udviklingen i domænerne dagligdagsfunktioner, økonomi og socialt netværk dog vurderet en
smule mere positivt, mens billedet er nogenlunde uændret for domænerne alkohol,
hash, fysiske gener og psykiske lidelser.
Det bør understreges, at ovenstående er baseret på medarbejdernes vurderinger af
borgernes problemer, og at der med andre ord indgår et væsentligt element af skøn i
ovenstående figuren. Ikke desto mindre synes tendensen at være, at en vis andel af
borgerne under CTI oplever en svag forbedring af deres situation. At det er på områderne dagligdagsfunktioner, økonomi og socialt netværk, hvor der tilsyneladende sker
en bedring, er forventeligt, set i lyset af, at det netop er i forhold til håndteringen af
sådanne udfordringer, hvor bostøtten kan gøre en forskel.
Ud over bostøtte er det ofte også vigtigt, at borgeren tilknyttes andre former for indsatser eller behandling. Figuren nedenfor sammenholder andelen af borgere, der er
tilknyttet de enkelte indsatser første gang, der er indberettet oplysninger, med den
seneste gang, der er indberettet oplysninger.
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Figur 8.11: Hvilke indsatser er borgeren tilknyttet ud over bostøtteforløb?

Antal borgere=156. Tallene summerer ikke op til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds.

Af ovenstående figur fremgår det, at borgere, som gennemgår et CTI-forløb, oftest er
tilknyttet indsatsen administration af kontanthjælp. Dette gør sig gældende for 30 pct.
af borgerne ved seneste indberetning. Derudover er borgerne ofte tilknyttet indsatser
orienteret mod psykiatrisk hjælp (19 pct.) samt indsatser rettet mod borgernes alkoholproblemer (18 pct.). Lidt under en tredjedel er fortsat ikke tilknyttet nogen andre
indsatser foruden deres bostøtte.
Det er ikke muligt at spore nogen afgørende ændring i andelen af borgere, der er tilknyttet andre indsatser over tid.
8.6

Ophør af metodeforløb
88 borgere er ophørt i CTI-forløb, svarende til 48 pct. af det samlede antal CTI-forløb i
Hjemløsestrategien. CTI er et 9-måneders bostøtteforløb, så det er i metoden forudsat,
at forløbet med bostøtte afsluttes efter denne periode. Der kan dog også være borgere,
som stopper af andre årsager.
Nedenstående figur viser årsagerne til, at bostøtteforløbet afsluttes.
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Figur 8.12: Hvorfor afsluttes bostøtteforløbet?

Antal borgere=88. Spørgsmålet stilles kun ved afslutning af et bostøtteforløb. Tallene summerer ikke op til 100 pct.,
da det har været muligt at sætte flere kryds.

Figuren viser, at i alt 75 pct. af forløbene afsluttes som et resultat af, at borgeren ikke
længere har behov for hjælp, eller at det 9 måneder lange CTI-forløb afsluttes. For 26
pct. vurderes det, at borgeren har behov for en anden type bostøtte. Dette skal ses i
lyset af seneste projektindberetning, hvor det af medarbejderne blev påpeget, at arbejdet med CTI møder store udfordringer, når der tilknyttes for tunge borgere. Der er
dog stadig en gruppe borgere, hvis bostøtteforløb ophører af uhensigtsmæssige årsager. Således ønsker 11 pct. ikke længere at modtage bostøtte, mens der mistes kontakt til 6 pct. af borgerne.
I nedenstående figur vurderes det, i hvor høj grad der er blevet etableret et tilfredsstillende tilbud til borgeren efter endt bostøtteforløb.
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Figur 8.13: I hvor høj grad er der etableret et tilfredsstillende tilbud efter endt forløb?

Antal borgere=88.

Ovenstående figur viser et sammensat billede. På den ene side fremgår det, at der for
samlede 64 pct. af borgerne i nogen eller i høj grad vurderes at være etableret tilfredsstillende tilbud efter endt bostøtteforløb. Der er dog samtidig 12 pct., som i ringe grad
har fået etableret tilfredsstillende tilbud, mens 19 pct. slet ikke har fået etableret et
tilfredsstillende tilbud. Selvom størstedelen har fået etableret tilfredsstillende tilbud, er
det værd at have fokus på de ca. 30 pct., som ikke eller kun i ringe grad har fået etableret tilfredsstillende tilbud efter endt CTI-forløb.
8.7

Handleplan og samarbejde
I det følgende afsnit sættes der fokus på, om borgerne har en § 141-handleplan og
kommunernes foreløbige erfaringer med koordinering af arbejdet.
Følgende figur giver et overblik over, hvor stor en andel af borgerne, der har en § 141handleplan eller er blevet tilbudt en handleplan henholdsvis ved første og seneste indberetning for borgeren.

62

Figur 8.14: Har borgeren en § 141-handleplan på nuværende tidspunkt, eller er vedkommende blevet
tilbudt en handleplan inden for de seneste tre måneder?
100%
Ja, borgeren har en § 141-handleplan
90%

22%

24%

80%
8%
Andel af deltagere

70%

11%

6%

60%

Ja, en § 141-handleplan er under
udarbejdelse

11%
Nej, borgeren har ikke en § 141handleplan, men er blevet tilbudt en
handleplan inden for de seneste 3
måneder, og har ikke modtaget tilbuddet

50%
40%

49%

46%

30%
20%

Nej, borgeren har ikke en § 141handleplan, og er ikke blevet tilbudt en
handleplan inden for de seneste 3
måneder.
Ved ikke

10%

15%

8%

0%
Første besvarelse

Seneste besvarelse

Antal borgere=156.

Af ovenstående figur kan man se, at der ikke synes at være den store forskel i svarfordelingen mellem første og seneste besvarelse. Der er fortsat et flertal af borgere, som
hverken har en handleplan eller er blevet tilbudt en sådan. Siden første indberetning er
antallet af borgere uden handleplan blot faldet med 3 procentpoint, og det drejer sig
derfor aktuelt om 46 pct. af borgerne, som står uden en handleplan. Man kan dog observere en samlet stigning på 5 pct. i antallet af borgere, som har fået udarbejdet en
handleplan eller har én under udarbejdelse.
Af projektledernes statusindberetninger fremgår det, at kommunerne fortsat oplever
store udfordringer i forhold til samarbejde og koordinering med andre aktører. Der er
her kun sket en minimal ændring i besvarelserne siden sidste statusnotat. Af rådgivningsfunktionens dialog med kommunerne på netværksmøderne fremgår det ligeledes,
at projekterne oplever store udfordringer med at få CTI-indsatsen koblet sammen med
§ 141-handleplanen. Der arbejdes dog alle steder på at skabe gode samarbejdsformer
for dette.
Generelt peger kommunerne på følgende forhold, som henholdsvis kan fremme og
hæmme koordineringen i forhold til enkeltsager.
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Figur 8.15: Oversigt over fremmende og hæmmende faktorer

Fremmende faktorer:
- Dialog og klar og tydelig kommunikation
- Klar rollefordeling og forventningsafstemning
- Den gode relation samt personligt kendskab til dem, man kommunikerer
med
- Helhedsorientering, fælles forståelse og recovery-fokus på tværs
- Erfaringsudveksling på tværs
- At deltage i møder sammen med borgeren hos fx jobcentret og tage
med til lægen
- Information om projektet og indsatsen til samarbejdspartnere
- Møder mellem ledere
- Ydmyghed og anerkendelse af hinandens faglighed
- Tydeliggørelse af indsatsens relevans og af, at den udfylder et "hul" til
fordel for kollegaer og borgerne.
Hæmmende faktorer:
- Lange sagsbehandlingstider, begrænsede telefonåbningstider mv., som
vanskeliggør svar på presserende spørgsmål
- Manglende tradition for tværfagligt samarbejde
- Forskellig lovgivning, kultur og tilgang til borgerne.

8.8

Bostøttens konkrete implementering
Det varierer kommunerne imellem, hvor mange borgere hver CTI-medarbejder har tilknyttet. To kommuner, der indgår i metodearbejdet, har lige nu ingen borgere tilknyttet CTI-indsatsen, mens tre kommuner angiver at have tre borgere eller derunder pr.
medarbejder. De resterende kommuner har i overvejende grad tilknyttet 5-13 borgere
pr. medarbejder.
I CTI-forløbene er den varierende intensitet i forløbet indbygget som en del af metoden. Generelt anfører kommunerne, at kontakten afstemmes efter borgerens individuelle behov. Der er dog knap en fjerdedel (23 pct.) af borgerne, som er visiteret til et
bestemt antal timers bostøtte om ugen.
Af kommunernes metode- og implementeringsskabeloner fremgår det endvidere, at
CTI-medarbejderne som udgangspunkt er tilgængelige inden for almindelig arbejdstid
og under hensyn til den enkelte medarbejders vagtplan. I nogle kommuner er der mulighed for akut henvendelse uden for almindelig åbningstid. Dette består typisk i mulighed for at kontakte boformen eller en vagttelefon, hvor der er mulighed for at indtale
en besked.
Nedenstående figur viser, hvor ofte bostøttemedarbejderen har besøgt eller lavet aktiviteter med borgeren i løbet af de sidste tre måneder. Samtidig kan man af figuren
sammenligne besvarelserne for anden besvarelse med den seneste besvarelse.
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Figur 8.16: Hvor ofte har du i gennemsnit besøgt borgeren eller lavet aktiviteter med borgeren i løbet af
de seneste tre måneder?

Antal borgere=156.

Figuren viser, at der er sket et skift i hyppigheden af besøgene i tiden mellem anden og
seneste besvarelse. Ved anden besvarelse var de hyppigste besøgsformer en enkelt
gang om ugen og et par gange om ugen. Disse besøgsformer stod samlet set for 65
pct. af besøgene hos borgerne. Ved seneste besvarelse fordeler de hyppigste besøgsformer sig på én gang om ugen (31 pct.), hver 14. dag (26 pct.) og én gang om måneden eller sjældnere (25 pct.). Man kan således observere en tendens til, at der går
længere tid mellem besøgene hos borgerne, hvilket falder godt i tråd med intentionerne
i CTI, hvor bostøtten langsomt nedtones, efterhånden som borgeren selv overtager et
stadig større ansvar for egen situation.
Figuren nedenfor viser, hvor længe et typisk besøg eller en aktivitet som regel varer.
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Figur 8.17: Hvor længe varer et typisk besøg hos borgeren eller aktivitet med borgeren på nuværende
tidspunkt? (Angiv et ca. skøn i minutter)

Antal borgere=156.

Figuren viser, at besøgene generelt er længerevarende. Således varer 77 pct. af besøgene mellem 46 og op til mere end 90 minutter. Yderligere analyse (afbilledes ikke)
viser endvidere, at varigheden af besøgene/aktiviteterne generelt bliver en smule kortere ved seneste besvarelse sammenholdt med tidligere besvarelser.
Projektledernes statusindberetninger peger på nogle generelle udfordringer i forhold til
at arbejde målrettet med de tre faser i metoden. Følgende ting opleves især som udfordringer:
Tabel 8.9: Oversigt over centrale udfordringer i de enkelte faser i CTI-forløb

Fase 1:
Manglende eller udfordrende samarbejde med boformen om at gøre borgeren klar til CTI-forløb, blandt
andet i form af opskrivning til bolig, opsparing mv. I fase 1 fylder denne del derfor meget set i forhold til
indsatsen i forhold til borgeren, og det risikerer at forskubbe alle faserne.
Svært at finde ledige boliger, der passer til borgerne.
Svært at blive tilknyttet på det ideelle tidspunkt.
For lidt tid til kontakt, tillid og netværksdannelse, som er sværere for borgeren end forventet.
Borgerne er flere steder dårligere end forventet, hvilket sinker processen. Og særligt i fase 1, når de kommer ud i egen bolig.
Fase 2:
Svært at motivere borgeren til at skabe netværk. Det tager længere tid end forventet.
Flere falder tilbage i misbrug, når de flytter i egen bolig. Dette sinker processen.
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Fase 3
Det kan være svært at afsluttet et forløb, hvor borgeren er i tilbagefald eller har fået det psykisk værre.
Vanskeligt at nedtrappe længden og antallet af besøg allerede efter tre måneder, da CTI-medarbejderen
ofte er borgerens eneste kontakt til omverdenen.

Som det ligeledes fremgår af projektledernes statusindberetninger, er der udfordringer
i forhold til at få etableret et godt samarbejde mellem boformen og CTI-medarbejderne
i forhold til at "gøre borgerne klar" til at flytte fra boformen og til CTI-indsatsen. Dette
drejer sig ikke mindst om helt praktiske ting, som fx at sikre opskrivning til bolig, støtte
til opsparing mv.
Flere kommuner angiver, at det i arbejdet med CTI-metoden bliver tydeligt, at borgerne ikke altid er lige stabile. De har misbrugsproblematikker, kommer i fængsel, bliver
indlagt, får kærestesorger osv., hvor det i perioder derfor opleves som vanskeligt at
arbejde stringent med faserne. Derfor opleves der ofte et behov for at bytte rundt på
faserne for at følge borgernes behov.
Meget tyder altså fortsat på, at der til implementeringen og udmøntningen af denne
metode er forbundet en større kulturændring for medarbejderne end for eksempelvis
ICM-metoden. Dette hænger i høj grad sammen med, at metoden dels er tidsbegrænset til ni måneder, og at den er bundet op på tre konkrete faser. Meget tyder desuden
på, at særligt medarbejderne på boformer i forhold til denne metode skal tænke i helt
andre typer forløb, end man hidtil har været vant til i forhold til målgruppen. I forlængelse heraf fremgår det af rådgivningsfunktionens dialog med kommunerne på netværksmøderne, at de kommuner, som både arbejder med CTI og ICM, i højere grad er
tilbøjelige til at bruge ICM.
Af projektledernes statusindberetninger fremgår det ligeledes, at der er flere kommuner, som oplever udfordringer i forhold til at få etableret tilfredsstillende tilbud til borgerne efter endt CTI-forløb. Besvarelserne tyder på en vis variation i forhold til målgruppen, som kommunerne arbejder med under metoden. Nogle kommuner angiver
her, at de har gode erfaringer med at få borgerne i uddannelse eller job (løntilskud eller
ordinært), mens fx Københavns Kommune oplever udfordringer med ventetid på fx
hjemmevejledere, og Aarhus Kommune oplever, at borgerne er for dårlige til andre
tilbud.
Flere kommuner oplever det som en stor udfordring, at borgerne særligt mangler netværk, og de arbejder med forskellige måder at løse dette på. Fx arbejder Københavns
Kommune og Aalborg Kommune med forskellige former for frivillige besøgsvenner, og
Næstved Kommune forsørger at skabe netværk i eksempelvis sportsklubber mv.
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9.
9.1

STATUS PÅ ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT
(ACT)

Organisering og forankring
Kun to kommuner (Aarhus Kommune og Københavns Kommune) deltager i metodearbejdet for ACT.
Af de to kommunernes metode- og implementeringsbeskrivelser fremgår det, at indsatserne i de to kommuner er tilrettelagt meget forskelligt. Dette skyldes ikke mindst, at
der er stor forskel på omfanget af målgruppen for metodearbejdet i de to kommuner,
og den organiseringsform, der skal understøtte metodearbejdet.


I København er der 56 borgere, som indgår i metodearbejdet, mens der i Aarhus
er 10 borgere tilknyttet.



I København er ACT-indsatsen som udgangspunkt tilknyttet særlige boliger i
kommunen, mens indsatsen i Aarhus ikke er forankret i et team, men udgør et
ad hoc-samarbejde mellem relevante aktører.

Af nedenstående tabel fremgår organiseringen af ACT-indsatsen i henholdsvis København og Aarhus.
Tabel 9.1: Koordinering af arbejdet med ACT i henholdsvis København og Aarhus

Københavns Kommune

Aarhus Kommune

ACT-indsatsen er primært forankret i Hjemlø-

Der er ansat en fuldtidskoordinator.

seenheden, der under samme ledelse har
såvel myndighedskompetencen som de specialkompetencer, der er i ACT-indsatsen.
Herudover rummer Hjemløseenheden et antal
støttepersoner.

Det tværfaglige ad hoc-teams er bemandet med specifikt navngivent personale fra forskellige instanser. Der
er indgået samarbejdsaftaler med de forskellige instanser om ACT-indsatsen

I tilknytning til ACT-teamet i Hjemløseenheden er der – indtil videre – etableret to-tre
eksterne mini-ACT-team, som har fået tildelt
et lokalt forankret budget til den del af ACTindsatsen, som vedrører bostøtten ekskl.
specialkompetencerne.
De decentrale miniteam arbejder tæt sammen med de centrale specialkompetencer i
Hjemløseenheden.



Myndighedsperson fra Socialcenter for voksne



Myndighedsperson fra Beskæftigelse (ydelsescenter)



Sygeplejerske fra Gadeteam



Psykiater og sociallæge fra Sociallægefunktionen



Psykolog



Bostøttemedarbejdere fra Center Basen, Lokalpsykiatri, Flexbo og Voksenhandicap



Misbrugsbehandler fra Center for Misbrugsbehandling



Alkoholbehandler fra Alkoholbehandlingen



Medarbejder fra § 110-boform



Ergoterapeut



Social- og sundhedsassistent

Der er dermed stor forskel på omfanget af indsatsen (antal borgere tilknyttet) og den
måde, metoden reelt udmøntes i praksis, og de kan derfor på områder være vanskelige
direkte at sammenligne. Disse forskelle og de erfaringer, som de to kommuner gør sig,
kan dog være meget afgørende i forhold til en "oversættelse" af metoden til en dansk
kontekst, hvor det mange steder kan være vanskeligt at opretholde et helt ACT-team
på grund af et begrænset målgruppeantal.
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De to forskellige måder at organisere teamet på i de to kommuner betyder, at de her
forholder sig forskelligt til caseloaden, altså, hvor mange borgere den enkelte medarbejder er kontaktperson for.
I Københavns Kommune er ACT-teamet tilknyttet særboliger. Der er lagt op til ca. 100120 boliger med ca. 20 medarbejdere tilknyttet. Der er herudover lagt op til, at der
altid er mindst to ACT-medarbejdere, der kender borgeren godt, hvilket kan sikre kontakten under fx ferie og sygdom.
I Aarhus Kommune er der maksimalt tilknyttet 10 borgere til ACT-teamet. Der er ansat
en koordinator på fuldtid, som samler trådene og sørger for, at samarbejdspartnerne
spiller sammen. De øvrige fagpersoner i ACT-teamet er ikke fuldtidsansatte, men er
tilknyttet den enkelte borger ad hoc.
De foreløbige erfaringer viser, at der i Københavns Kommune i gennemsnit er tilknyttet
seks borgere til den enkelte fuldtidskontaktperson i teamet, mens der i Aarhus Kommune er tilknyttet ti personer.
Det er således vigtigt, at man ved læsning af nedenstående tabeller og figurer holder
sig disse forskelle i forankringen for øje, da analyserne udtrykker det samlede arbejde
med ACT i kommunerne.
9.2

Visitation
Af metode- og implementeringsskabelonerne fremgår det, at visitationen til ACTmetoden i begge kommuner foregår via en indstilling til den enhed, hvor metoden er
forankret. I Københavns Kommune foregår visitationen via et visitationsudvalg, som er
forankret i Hjemløseenheden, hvor ACT-indsatsen ligeledes er forankret. I Aarhus
Kommune foregår visitationen via indsatsens koordinator i samarbejde med Center for
Myndighed.
I begge kommuner er der lagt vægt på, at en række forhold hos borgeren gerne skal
være afdækket forud for visitationen for at have det bedst mulige visitationsgrundlag.
Der lægges i begge kommuner – både i forhold til visitationen og i forhold til det videre
arbejde med borgerne – stor vægt på samarbejdet med andre aktører, samt at der skal
sikres relevant information til samarbejdspartnere om projektet, så borgere, der har
behov for indsatsen, indstilles hertil.
Nedenstående figur viser, efter hvilken paragraf i serviceloven bostøtten gives til borgerne.
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Figur 9.1: Efter hvilken paragraf i serviceloven gives bostøtten?

§ 83: Personlig hjælp og
pleje samt støtte til
nødvendige praktiske
opgaver.

19%

§ 85: Øvrig hjælp, omsorg
eller støtte samt optræning
og hjælp til udvikling af
færdigheder.

0%

§ 110:
Efterforsorg/efterværn, givet
i forlængelse af ophold på §
110-boform

9%
1%
70%

Andet

Ved ikke

Antal borgere=67.

Som det kan ses i figuren, får størstedelen (70 pct.) af borgerne bostøtte efter § 85.
Indsatsen i de to kommuner er som udgangspunkt forankret i kommunens øvrige indsatser for målgruppen.
For ACT-indsatsen er der en overvægt af borgere (68 pct.), der ikke er visiteret til et
bestemt antal bostøttetimer. 31 pct. har dog fastlagt et bestemt antal timers bostøtte
pr. uge. Tallene udtrykker altså, at der er valgt en mere åben og ad hoc-baseret tilgang
til fastlæggelse af støttens omfang.
9.3

Borgernes boligsituation
Et af de vigtigste fokuspunkter for indsatserne i Hjemløsestrategien er status og forandringer i boligsituationen for borgerne, som indgår i metodeforløbene. I det følgende
gennemgås de vigtigste spørgsmål vedrørende boligsituationen for de borgere, der i
kommunerne indgår i et ACT-forløb.
Først handler det helt overordnet om borgernes boligsituation, som fremgår af nedenstående figur. Det skal bemærkes, at antallet af borgere i ACT-forløb er relativt begrænset. De gennemførte analyser er derfor mere begrænsede end for de øvrige metoder.
Nedenstående figur viser andelen af borgere opdelt efter, om de har egen bolig ved
første indberetning og ved den seneste indberetning.
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Figur 9.2: Hvilken bolig har borgeren?

Antal borgere=58.

Figuren viser, at 55 pct. af borgerne har egen bolig ved første indberetning, mens dette
gælder for 78 pct. af borgerne ved seneste indberetning. Det skal samtidig nævnes, at
der er stor forskel på situationen i København og Aarhus. I København har en femtedel
af borgerne således ikke egen bolig, mens dette gør sig gældende for 7 ud af de 10
borgere, som er tilknyttet indsatsen i Aarhus.
Tabel 9.2: Hvilken bolig har borgeren? Opdeling i underkategorier

Boligtype

Første indberetning
Andel i pct.

Seneste indberetning
Andel i pct.

16

26

Borgeren har en lejlighed eller et værelse i privat
udlejning

0

2

Borgeren bor i en bolig efter servicelovens § 107

0

0

Borgeren bor i en bolig efter servicelovens § 108

0

0

Borgeren bor i en lejlighed/værelse i øvrige op-

40

48

Borgeren bor i en skæv bolig

0

2

Borgeren bor i eget hus, ejerlejlighed eller andelsbolig

0

0

Andet

3

2

41

21

0

0

Borgeren har en almen bolig

gangsfællesskaber, bofællesskaber, særboliger
e.l.

Borgeren har ikke egen bolig
Ved ikke

Antal borgere=58. Kategorierne "Borgeren har en lejlighed i privat udlejning" og "Borgeren har et værelse i privat
udlejning" er i tabellen blevet slået sammen.

Tabellen viser udviklingen i boligsituationen for de borgere, som har fulgt et ACT-forløb.
Andelen af borgere, som ikke har egen bolig, er faldet fra 41 pct. ved første indberetning til 21 pct. ved anden indberetning. Næsten halvdelen af borgerne under ACT bor i
lejlighed/værelse i opgangsfællesskab, bofællesskab, særbolig el. lign., mens lige godt
en fjerdedel bor i en almen bolig.
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Af kommunernes statusindberetninger fremgår det, at der er store udfordringer forbundet med at skaffe de relevante boliger til målgruppen. Både i København og i Aarhus er
man udfordret på dette område. Begrundelsen for, at borgerne ikke har egen bolig, er
helt overvejende (for næsten to tredjedeles vedkommende), at deres sociale og eller
psykiske problemer vanskeliggør at finde en egnet bolig. Dette understreger behovet
for flere boliger tiltænkt denne udsatte gruppe borgere, som grundet deres komplekse
problemstillinger har et behov for varierede botilbud.
Det er ligeledes værd at bemærke, at en meget høj andel borgere bliver tilknyttet ACTforløbene uden at have en bolig, hvilket strider mod metodebeskrivelserne. Kommunerne melder dog tilbage, at de har gode erfaringer med at etablere kontakt og skabe
en relation med borgeren, allerede inden der er blevet etableret et botilbud.
Et af de vigtigste succeskriterier for bostøtteindsatserne er, om borgerne formår at
fastholde deres bolig efter en periode med hjemløshed. Nedenstående figur viser, hvordan boligsituationen har udviklet sig for borgerne under ACT.
Figur 9.3: Udvikling i borgernes boligsituation

Antal borgere=58.

Figuren viser, at samlede 75 pct. af borgerne har haft en stabil bolig eller har fået tilvejebragt en bolig i løbet af forløbet. Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at blot 2 pct.
af borgerne har mistet deres bolig i perioden, idet ACT netop er beregnet på nogle af de
allermest udsatte borgere med meget komplekse og sammensatte problemer, som ofte
også har opholdt sig på gaden igennem længere tid.
Følgende tabel viser, hvor borgerne overvejende har overnattet den sidste uge, og tabellen giver således et øjebliksbillede af, hvor borgerne overnatter. Tabellen er opdelt i
borgere med og uden egen bolig.
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Tabel 9.3: Hvor har borgeren overvejende overnattet inden for den seneste uge?

Overnatningstype

Har egen
bolig (i pct.)

Har ikke egen
bolig (i pct.)

85

0

Borgeren overnatter på gaden

8

21

Borgeren overnatter på en natvarmestue

0

0

Borgeren overnatter på et herberg eller forsorgshjem (§ 110
e.l.)

2

14

10

7

Borgeren overnatter i en midlertidig udslusningsbolig efter
servicelovens § 110

0

0

Borgeren overnatter på hotel/vandrerhjem mv.

0

0

Borgeren er indsat i fængsel

4

14

Borgeren er indlagt på hospital (fx psykiatrisk afdeling)

0

21

Borgeren er indskrevet i døgnbehandlingstilbud (misbrugsbehandling e.l.)

0

0

Andet

0

14

Ved ikke

4

7

Borgeren overnatter i egen bolig

Borgeren overnatter hos familie, venner, bekendte mv.

Har egen bolig: antal borgere=52. Har ikke egen bolig: antal borgere=14. Tallene summerer ikke op til 100 pct., da
det har været muligt at sætte flere kryds.

Tabellen viser, at langt hovedparten med egen bolig overnatter her (85 pct.), men for
nogle er der også tale om funktionel hjemløshed, idet de overnatter på gaden, hos familie eller venner eller på § 110-boform. Personer uden bolig overnatter hovedsageligt
på gaden eller på § 110-boformer. En betydelig andel er derudover indlagt på psykiatrisk afdeling.
Den høje andel borgere, som overnatter på gaden, skyldes, at det i et relativt stort omfang er lykkedes at få kontakt til og etableret tilbud til gadesovere, som man ikke tidligere har kunnet etablere tilbud til. Disse har brug for at vende sig til livet i en bolig.
Nedenstående figur giver et overblik over, hvor mange nætter borgeren samlet set har
overnattet på enten gaden, herberg eller hos familie og venner inden for de sidste tre
måneder.
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Figur 9.4: Hvor mange nætter har borgeren overnattet i en hjemløsesituation inden for de seneste tre
måneder?

Antal borgere=67. Angivelserne af, hvor mange nætter borgeren har overnattet henholdsvis på gaden, på herberg
eller hos venner og familie, er i figuren lagt sammen, og figuren giver således en oversigt over, hvor mange nætter
borgeren samlet set har overnattet i en hjemløsesituation.

Figuren viser, at 45 pct. slet ikke har overnattet i en hjemløsesituation de seneste tre
måneder, mens 12 pct. af borgerne i forholdsvis lange perioder har befundet sig i en
hjemløsesituation (over 2 måneder).
Nedenstående figur illustrerer årsagerne til, at borgeren ikke har egen bolig.
Figur 9.5: Hvorfor har borgeren ikke egen bolig?

Antal borgere=14. Spørgsmålet stilles kun, hvis der svares, at borgeren ikke har egen bolig. Tallene summerer ikke
op til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds.

Figuren viser, at den primære årsag til, at borgere tilknyttet et ACT-forløb ikke har
egen bolig, er, at borgerens sociale og/eller psykiske problemer vanskeliggør dette.
Dette hænger tæt sammen med ACT-bostøttens målgruppebeskrivelse, som pointerer,
at denne gruppe borgere har en mere kompleks sammensætning af problematikker.
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9.4

Baggrundsoplysninger for borgerne
I følgende afsnit bliver borgerne beskrevet ud fra henholdsvis køn, alder, nationalitet,
forsørgelsesgrundlag og beskæftigelsessituation.
Den første figur viser en oversigt over borgerne opdelt efter køn.
Figur 9.6: Hvad er borgerens køn?

Antal borgere=67.

Som det kan ses af figuren, består borgergruppen i ACT overvejende af mænd, som
udgør ca. to tredjedele (68 pct.). Andel af kvinder, som får støtte under ACT-metoden,
er dermed højere end for de to andre bostøttemetoder. For ICM er andelen af kvinder
28 pct., og for CTI er andelen af kvinder 20 pct.
Figur 9.7: Hvad er borgerens alder?

Antal borgere=67.

Figuren tegner et billede af, at borgerne, som modtager ACT-støtte, er hovedsageligt
personer i alderen 40-59 år. Aldersgruppen er dermed ældre end for de to andre
bostøttemetoder.
Følgende tabel viser borgernes nationalitet.
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Tabel 9.4: Hvad er borgerens nationalitet?

Nationalitet
Dansk

Andel borgere i pct.
90

Øvrige nordiske lande

1

Øvrige EU-27

1

Øvrige Europa (inkl. Rusland)

0

Mellemøsten

0

Afrika

1

Andet

3

Ved ikke

3

Antal borgere=67.

Som det fremgår af tabellen, er flertallet af borgerne i ACT-forløbene borgere med
dansk (90 pct.) eller nordisk nationalitet.
Nedenstående tabel viser borgernes forsørgelsesgrundlag.
Tabel 9.5: Hvad er borgerens forsørgelsesgrundlag?

Forsørgelsesgrundlag

Andel borgere i pct.

Løn

0

Arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge

0

Kontanthjælp
Starthjælp/introduktionsydelse
Førtidspension

67
0
27

Folkepension

1

Ingen indtægt

1

Andet

1

Ved ikke

1

Antal borgere=67.

Borgerne, som modtager ACT-støtte, modtager med få undtagelser offentlig forsørgelse. Som det fremgår af tabellen, er der to hovedtyper af forsørgelsesgrundlag for denne gruppe borgere. Hovedparten er således på kontanthjælp (67 pct.), mens den anden
mest hyppige indtægtsform er førtidspension (27 pct.).
Nedenstående tabel viser borgernes beskæftigelsessituation.

76

Tabel 9.6: Hvad er borgerens beskæftigelsessituation?

Borgerens beskæftigelsessituation

Andel i pct.

Ansat på ordinære vilkår

0

I fleksjob, skånejob, beskyttet beskæftigelse e.l.

0

I aktivering, herunder løntilskud og virksomhedspraktik e.l.

6

Ledig, men ikke i aktivering

54

Sygemeldt

7

Under uddannelse

0

Uden for arbejdsmarkedet (fx pensionist, førtidspensionist)

30

Andet

1

Ved ikke

1

Antal borgere=67.

Dette skema tegner et billede af, at borgerne i ACT-forløb har en meget svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Som det fremgår af figuren, er hovedparten af borgerne enten ledige uden aktivering eller uden for arbejdsmarkedet og modtagere af pension.
Kun en lille del af borgerne er i aktivering, hvilket er med til at understrege målgruppens meget udsatte situation.
9.5

Sociale problemer
I det følgende sættes der fokus på borgernes sociale problemer, såsom misbrug, fysiske og psykiske problemer og evne til at klare dagligdagsopgaver. Problemtyperne er
de samme som beskrevet i de forrige afsnit om ICM og CTI.
Nedenstående figur viser, hvorvidt borgerne har problemer inden for en række domæner.
Figur 9.8: Borgernes problemer inden for otte forskellige domæner

Antal borgere=67. Svarkategorierne "I mindre grad", "I nogen grad" og "I stor grad" er i figuren slået sammen i
kategorien "Borgeren har problematik". I kategorien ”Totalt misbrug eller i behandling” er et samlet billede af alle de
borgere, der enten har et misbrug af hash, stoffer eller alkohol eller er i behandling for et af disse misbrug.
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Det fremgår, at en meget stor andel på over 90 pct. af borgerne under ACT har problemer i form af et misbrug og problemer med svage sociale netværk. 84 pct. har endvidere psykiske lidelser, mens tre fjerdedele har fysiske gener. Det ses, at en langt
større del af målgruppen er belastet af ovennævnte problemer sammenholdt med de to
øvrige bostøttemetoder.
I nedenstående figur er borgerne opdelt efter, hvor mange af de nævnte problematikker de har.
Figuren viser en status for både første og seneste indberetning.
Figur 9.9: Antallet af problematikker hos borgerne

Antal borgere=58.

Af figuren fremgår det, at borgerne, der er tilknyttet ACT-forløb, alle har sammensatte
problematikker. Af figuren fremgår det ligeledes, at antallet af problematikker ligger
nogenlunde stabilt, mellem 6 og 7 som det hyppigste, ved hhv. første og anden indberetning.
Det centrale succeskriterium for bostøttemetoderne er, at borgerne som følge af indsatsen formår at fastholde deres bolig. Herudover er der i nogle studier af bostøttemetoderne endvidere indikationer på, at borgerne også til en vis grad oplever en stabilisering af deres samlede situation, således at de bliver bedre i stand til at håndtere de
problemstillinger, som de lever med (fx i form af misbrug, psykiske lidelser mv.).
Det er i evalueringen muligt at følge, om der sker ændringer i vurderingerne af sværhedsgraden af borgernes problemer. Nedenstående figur viser, om der for borgerne er
sket ændringer i vurderingen af sværhedsgraden af deres problemer. Hvis en borger
tidligere har haft et alkoholmisbrug i meget høj grad og senere i forløbet vurderes at
have et alkoholmisbrug i nogen grad, fremgår det som en positiv udvikling i nedenstående figur. Hvis en borger tidligere ikke har haft et misbrug, men ved den seneste indberetning har et misbrug i mindre grad, vil borgeren indgå i nedenstående med en negativ udvikling.
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Nedenstående figur viser udviklingen i borgernes problematikker, når man sammenholder første indberetning med seneste indberetning i ACT-forløbet.
Følgende figur viser, for hvor stor en andel af borgerne der ved en sammenligning mellem første og seneste indberetning er foretaget en mere positiv, en uændret eller en
mere negativ vurdering af borgernes situation inden for de otte domæner.
Figur 9.10: Udvikling i borgernes problematikker inden for otte forskellige domæner

Antal borgere=58. Kategorien ”Mere positiv vurdering” dækker over borgere, som fra første indberetning til seneste
indberetning har fået en mere positiv vurdering af, hvorvidt de har en problematik inden for et domæne. ”Mere
negativ vurdering” dækker modsat over en mere negativ vurdering, mens ”Uændret” dækker over samme vurdering
ved henholdsvis første og seneste indberetning. Kategorien ”Ved ikke” dækker over alle de borgere, for hvem der er
svaret ”Ved ikke” ved enten første eller seneste vurdering.

Figuren viser et sammensat billede. På den ene side er der en positiv udvikling i vurderingen af borgerens problematikker for mellem 21 pct. og 52 pct. af borgerne. På den
anden side er der en negativ udvikling i vurderingen af borgernes problematikker for
mellem 9 pct. og 24 pct. Der er en overvægt af mere positive vurderinger på alle dimensioner, og selvom der skal tages forbehold for det lave antal borgere, er den positive tendens mere udpræget end for de to øvrige bostøttemetoder. Særligt inden for domænerne økonomi, hash og dagligdagsfunktioner er der en overvægt af positive vurderinger. For mange af de tidligere gadesovere i særligt København, som tidligere ikke
har haft kontakt til det offentlige system, kan det således konstateres, at der er sket en
synlig forbedring af deres situation, hvilket også handler om, at der er blevet indgået
aftaler om administration af økonomien, således at huslejen betales inden udbetaling af
kontanthjælp eller førtidspension.
For målgruppen i ACT, som har en række alvorlige og komplekse problemstillinger, vil
der ofte være et stort behov for behandling eller forskellige former for tilknyttede indsatser. Nedenstående figur viser, hvilke indsatser borgerne er tilknyttet ud over bostøtte.
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Figur 9.11: Hvilke indsatser er borgeren tilknyttet ud over bostøtteforløb?

Antal borgere=58. Tallene summerer ikke op til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds.

Denne figur viser, at en større andel af borgerne er blevet tilknyttet forskellige indsatser ud over bostøtteforløbet i tiden mellem første og seneste indberetning. Ved første
indberetning var 21 pct. af borgerne ikke tilknyttet andre indsatser end bostøtten,
mens dette tal ved seneste indberetning befinder sig på blot 5 pct.
De tværfaglige udegående teams har med andre ord formået at få en større andel af
borgerne tilknyttet andre indsatser end blot bostøtten. Størst stigning er således at
finde inden for følgende indsatser: somatisk behandling, som 40 pct. af borgerne nu er
tilknyttet, administration af kontanthjælp, som 64 pct. af borgerne nu er tilknyttet samt
alkoholbehandling og psykiatrisk behandling, som hhv. 19 pct. og 21 pct. af borgerne
er tilknyttet. På dette område kan der således ses en mere positiv tendens for ACT
sammenlignet med de to øvrige bostøttemetoder.
Som ved de øvrige bostøttemetoder er det også interessant at se på de ACT-forløb,
som afsluttes. I forbindelse med den seneste indberetning var der i alt 16 forløb, som
var ophørt. Begrundelserne for ophøret er varierende og dækker bl.a. over, at borgeren
flytter til en anden bolig, og/eller at borgeren har behov for en anden form for støtte.
For enkelte er der også tale om, at kontakten er mistet, eller at borgeren ikke længere
ønsker kontakt/at modtage ACT-støtten.
9.6

§ 141-handleplan
I det følgende afsnit sættes der fokus på, om borgerne har en § 141-handleplan, hvorledes ACT-medarbejdernes besøg udmøntes samt medarbejdernes og kommunernes
foreløbige erfaringer med koordinering af arbejdet.
Følgende figur viser en oversigt over, hvor mange af borgerne der har en § 141handleplan eller er blevet tilbudt én inden for de seneste tre måneder.
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Figur 9.12: Har borgeren en § 141-handleplan på nuværende tidspunkt, eller er vedkommende blevet
tilbudt en handleplan inden for de seneste tre måneder?
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Ja, borgeren har en § 141-handleplan
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80%
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Nej, borgeren har ikke en § 141handleplan, men er blevet tilbudt en
handleplan inden for de seneste 3
måneder, og har ikke modtaget
tilbuddet
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60%
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en handleplan inden for de seneste 3
måneder.

20%
Ved ikke
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Antal borgere=58.

Af figuren fremgår det, at der fortsat er en overvægt af borgere i ACT-forløbene, som
hverken har en handleplan eller har fået tilbudt at få udarbejdet en. Dette er aktuelt
tilfældet for 55 pct. af borgerne i ACT-forløbene. Dertil kommer, at andelen af borgere
med en handleplan ikke er øget i perioden fra den første til den seneste besvarelse og
således fortsat er på 12 pct. Der er dog en svag stigning i antallet af borgere, som er
ved at få udarbejdet handleplaner (7 procentpoint) samt i antallet af borgere, som har
fået tilbudt en handleplan, men som har frabedt sig en sådan (10 procentpoint). Figuren er udtryk for de to kommuners samlede andel udarbejdede handleplaner. I læsningen af figuren er det vigtigt at holde sig for øje, at der kan være stor variation de to
kommuner imellem.
9.7

Bostøttens konkrete implementering
For at komme lidt tættere på, hvordan man i praksis arbejder med ACT-støtten, spørges medarbejderne om, hvor ofte de i gennemsnit har besøgt borgeren inden for de
sidste tre måneder. Besvarelserne fremgår af figuren nedenfor.
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Figur 9.13: Hvor ofte har du i gennemsnit besøgt borgeren eller lavet aktiviteter med borgeren i løbet af
de seneste tre måneder?

Antal borgere=58. Spørgsmålet stilles ikke ved opstart af et forløb, hvorfor figuren viser besvarelserne fra anden
indberetning og seneste indberetning.

Af figuren fremgår det, at lige over 30 pct. af borgerne modtager daglige besøg. Der er
i den modsatte ende af skalaen dog også en fjerdedel af borgerne, som kun modtager
besøg én gang om måneden eller sjældnere, hvilket indikerer, at intensiteten i ACTstøtten for en del af borgernes vedkommende ikke er så stor. Umiddelbart er det lidt
overraskende, at en så stor andel af borgerne ikke får hyppigere besøg, da der jo er
tale om borgere med komplekse og sammensatte problemer, hvor det må formodes, at
der er behov for hyppig støtte.
Følgende figur viser, hvor længe besøg hos eller aktiviteter med borgeren typisk varer.
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Figur 9.14: Hvor længe varer et typisk besøg hos eller en aktivitet med borgeren på nuværende tidspunkt? (Angiv et ca. skøn i minutter)

Antal borgere=58. Spørgsmålet stilles ikke ved opstart af et forløb, hvorfor figuren viser besvarelserne fra anden
indberetning og seneste indberetning.

Denne figur viser, at besøgstiden varierer meget for borgere tilknyttet et ACT-forløb. Et
besøg er hyppigst angivet til at vare hhv. 1-5 minutter og 90 minutter eller derover.
Dette skal ses i lyset af den målgruppe, som er tilknyttet ACT-indsatsen. Borgerne er
som tidligere nævnt særligt udsatte borgere med meget komplekse problemstillinger.
Besøgstiden vil derfor variere meget afhængigt af borgerens tilstand og behov i den
pågældende periode.
Alt i alt er ovenstående med til at illustrere den variation, som forekommer i den konkrete udmøntning af bostøtten. Dette kan fx handle om, at borgerne individuelt har
forskelligartede behov, og at støtten tilrettelægges efter dette hensyn.
Tilgængelighed
Af metode- og implementeringsskabelonerne fremgår det, at de to kommuner arbejder
forskelligt i forhold til teamets tilgængelighed – herunder tilgængeligheden ud over
normale åbningstider. Dette skal ligeledes ses i sammenhæng med de to teams forskellige organisering og tilgang til arbejdet med borgerne.
I København er ACT-teamene tilknyttet kommunens særboliger. Der er ikke døgndækning af personale, men en vagttelefon, hvor både borgeren og samarbejdspartnere kan
kontakte teamet. Derudover drøfter den enkelte ACT-medarbejder løbende behovet for
tilgængelighed med den enkelte borger i forhold til vedkommendes aktuelle behov.
I Aarhus Kommune kan teamets koordinator kontaktes inden for normale åbningstider.
Derudover fungerer kommunens normale beredskab uden for almindelig arbejdstid.
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Samarbejde om og koordination af enkeltsager
Af de to kommuners statusindberetninger fra 3. kvartal fremgår det, at koordinationen
af enkeltsager generelt vurderes at gå godt for både Aarhus’ og Københavns tilfælde. I
Aarhus vurderer man at have gode samarbejdsrelationer med særligt misbrugsbehandlingssteder, socialpsykiatrien, andre kommunale projekter for målgruppen samt Kriminalforsorgen i Frihed (KIF). Københavns vurdering af samarbejdsrelationerne placerer
sig mere jævnt for samtlige samarbejdsparter.
Fremmende og hæmmende foranstaltninger for koordinationen
Af projektindberetningerne fremgår det ligeledes, hvilke foranstaltninger, som København og Aarhus Kommune mener, er hhv. fremmende og hæmmende for koordinationen og samarbejdet. Af fremmende foranstaltninger fremhæves det som essentielt, at
ACT i højere grad bliver indtænkt i og tilpasset de forskellige systemer. I København
har det yderligere fremmet samarbejdet med både sundhedssystemet og misbrugscentrene, at der er ansat en læge, en sygeplejerske og en misbrugsbehandler i ACT-teamet.
Fra begge kommuner vurderes det, at omorganisering og besparelser i forvaltningen
udgør faktorer, der kan virke hæmmende for samarbejdet.
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10. STATUS FOR UDREDNING OG PLAN
10.1 Om udredning og plan
I dette kapitel sættes fokus på metodearbejdet med udredningsredskabet ’Udredning
og Plan’. Udredning og plan er en metode til at sikre systematisk udredning inden for
en række livsdomæner for borgeren. På baggrund af udredningen formuleres efterfølgende en individuelt tilpasset plan for det videre forløb med at sikre en permanent bolig- og livssituation. Ifølge metodebeskrivelsen for udredning og plan skal udredningen
igangsættes umiddelbart efter første kontakt med borgeren, og den skal som udgangspunkt være afsluttet inden for seks uger. Der arbejdes med dokumentation af udredning og plan i otte kommuner.
Da formålet med udredning og plan først og fremmest er at sikre en systematisk og
ordentlig udredning af borgerens situation inden for en given tidsramme, vil man ikke
med udredning og plan umiddelbart kunne forvente, at borgernes boligsituation eller
sociale problemstillinger ændres afgørende som led i metodearbejdet. Dokumentationen af udredning og plan sigter således først og fremmest mod at dokumentere, om
metoden implementeres, som den skal. Herudover stilles en række baggrundsspørgsmål om borgeren for at få et indblik i målgruppens situation.
I udredning og plan gennemføres dokumentation vedrørende borgerens situation på to
tidspunkter, dels på tidspunktet hvor udredningen igangsættes, dels på tidspunktet
hvor borgeren udskrives fra boformen.
Udredning og plan implementeres som udgangspunkt på boformer i de deltagende
kommuner. I nogle kommuner har man udvalgt enkelte boformer, hvor metoden implementeres, mens der i andre kommuner er tale om alle § 110-boformer i kommunen.
Derudover angiver Odense Kommune, at metoden implementeres både på boformer og
i visitationen i socialcentret. Det kan endvidere nævnes, at man i Esbjerg også benytter
udredningsværktøjet i projektet ”Opsøgende og forebyggende arbejde”, som har særligt fokus på unge. Da udredningsværktøjet bruges på en lidt anden måde i dette delprojekt, indgår dokumentationen herfra ikke i det samlede datagrundlag for udredning
og plan, som afrapporteres her.
7

10.2 Borgernes boligsituation
I dette afsnit rettes fokus mod en uddybende beskrivelse af borgernes boligsituation,
opskrivning til bolig og årsager til at befinde sig i hjemløshed.
Selvom værktøjet ikke i sig selv er med til at sikre borgerne en bolig, er det interessant
at se, hvor stor en andel af borgerne, som har en bolig på det tidspunkt, hvor de udskrives fra boformen. Nedenstående figur sammenholder andelen af borgere med en
bolig på udredningstidspunktet med andelen af borgere med bolig på udskrivningstidspunktet.

7

Der arbejdes dog også med udredning og plan i Esbjerg efter den almindelige metodebeskrivelse. Disse borgere indgår i
datamaterialet.
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Figur 10.1: Borgerens boligsituation på udrednings og udskrivningstidspunktet

Antal borgere ved udredning=655, antal borgere ved udskrivning=390.

Figuren viser, at 16 pct. har en bolig ved udredningstidspunktet, mens 51 pct. har en
ved udskrivningstidspunktet. Der er således 28 pct., som på dette tidspunkt ikke har
egen bolig, og det er samtidig værd at bemærke, at andelen af ’Ved ikke’-besvarelser
her udgør ca. en femtedel. Der er med andre ord en relativt høj andel af borgere, som
ikke har bolig ved udskrivningen fra boformen.
Tabel 10.1: Hvilken bolig har borgeren? Opdeling i underkategorier

Boligtype

Andel borgere i
pct. Ved udredning

Andel borgere i pct.
Ved udskrivning

Borgeren har en almen bolig

6

39

Borgeren har en lejlighed eller et værelse i privat
udlejning

2

4

Borgeren bor i en bolig efter servicelovens § 107

7

1

Borgeren bor i en bolig efter servicelovens § 108

0

2

Borgeren bor i en lejlighed/værelse i øvrige opgangsfællesskaber, bofællesskaber, særboliger
e.l.

0

2

Borgeren bor i en skæv bolig

0

2

Borgeren bor i eget hus, ejerlejlighed eller andelsbolig

0

1

Andet

4

14

79

28

1

7

Borgeren har ikke egen bolig
Ved ikke

Antal borgere ved udredning=655, antal borgere ved udskrivning=390. Kategorierne "Borgeren har en lejlighed i
privat udlejning" og "Borgeren har et værelse i privat udlejning" er i tabellen blevet slået sammen.

Det er typisk almene boliger, der udgør boligløsningen for borgere under udredning og
plan. Det skal dog samtidig bemærkes, at der også gøres brug af en række andre boligløsninger til hjemløse, hvilket kan illustrere behovet for, at der faktisk eksisterer en
række forskellige boligløsninger til målgruppen.
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Følgende tabel viser, hvor borgerne overvejende har overnattet den sidste uge før udredningstidspunktet. Der vises separate resultater for borgere med og uden egen bolig.
Tabel 10.2: Hvor har borgeren overvejende overnattet inden for den seneste uge?

Overnatningstype (ugen før udredningen)

Har egen
bolig (i pct.)

Har ikke egen
bolig (i pct.)

60

1

Borgeren overnatter på gaden

2

3

Borgeren overnatter på en natvarmestue

2

3

Borgeren overnatter på et herberg eller forsorgshjem (§ 110 e.l.)

22

83

Borgeren overnatter hos familie, venner, bekendte mv.

17

11

Borgeren overnatter i en midlertidig udslusningsbolig efter servicelovens § 110

0

1

Borgeren overnatter på hotel/vandrerhjem mv.

0

0

Borgeren er indsat i fængsel

0

2

Borgeren er indlagt på hospital (fx psykiatrisk afdeling)

3

1

Borgeren er indskrevet i døgnbehandlingstilbud (misbrugsbehandling e.l.)

1

0

Andet

6

2

Ved ikke

1

3

Borgeren overnatter i egen bolig

Har egen bolig: antal borgere=105. Har ikke egen bolig: antal borgere=517. Figuren viser situationen ved udredningstidspunktet. Tallene summerer ikke op til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds.

Som det fremgår af figuren, har hovedparten (60 pct.) af de borgere, som har egen
bolig, overnattet i denne. Det er dog værd at bemærke, at 43 pct. af denne gruppe
borgere med egen bolig i stedet har overnattet på gaden (2 pct.), natvarmestuer (2
pct.), herberg (22 pct.) eller hos familie og venner (17 pct.). Disse procentsatser indikerer omfanget af den funktionelle hjemløshed.
Blandt borgerne uden bolig har 83 pct. Overnattet på § 110-boform, hvilket skal ses i
forlængelse af, at metoderne er forankret her i de fleste kommuner. Der er i forlængelse heraf ikke mange borgere, som modtager udredning og plan, som har overnattet på
gaden eller natvarmestuer.
Nedenstående figur viser varigheden af hjemløsheden (antal dage i en hjemløsesituation inden for de seneste tre måneder før udredningen) for borgerne, som indgår i arbejdet med udredning og plan.
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Figur 10.2: Hvor mange nætter har borgeren overnattet i en hjemløsesituation inden for de seneste tre
måneder?

Antal borgere=655. Figuren viser situationen ved udredningstidspunktet. Angivelserne af, hvor mange nætter borgeren har overnattet henholdsvis på gaden, på herberg eller hos venner og familie, er i figuren lagt sammen, og figuren giver således en oversigt over, hvor mange nætter borgeren samlet set har overnattet i en hjemløsesituation.

Figuren tegner et billede af, at 37 pct. af borgerne har overnattet mindst 2 ud af de
sidste tre måneder i en hjemløsesituation. Det vil således sige, at lidt over en tredjedel
af de borgere, som får foretaget en udredning og plan har været hjemløse i relativt
lang tid. 11 pct. af borgerne har tilsvarende ikke overnattet i en hjemløsesituation i
løbet af de seneste tre måneder. Det er en relativt lille andel af borgerne, som kun har
været hjemløse i en kortere periode (under en måned). Det er samtidig værd at bemærke, at hele 44 pct. har svaret ’Ved ikke’. Dette tal indikerer, at medarbejderne på
boformerne møder udfordringer i forbindelse med at få kendskab til beboernes boligsituation på det tidspunkt, udredningen foretages.
For de borgere, der ikke har en egen bolig, spørges medarbejderen om, hvorfor borgeren ikke har egen bolig. Nedenstående tabel viser medarbejdernes angivelser på udskrivningstidspunktet.
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Tabel 10.3: Situationen for borgere uden egen bolig ved udskrivningstidspunktet

Årsag til borgerens boligsituation ved udskrivning

Andel i pct.

Borgeren er blevet sat ud af en tidligere bolig inden for de seneste 12
måneder

27

Der er venteliste til at blive anvist eller visiteret til en passende bolig

19

Der findes ikke egnede boliger eller botilbud til den pågældende borger i
kommunen

8

Borgerens sociale og/eller psykiske problemer vanskeliggør at finde en
egnet bolig

35

Borgeren har vanskeligt ved at betale en husleje

15

Borgeren ønsker ikke at bo i egen bolig

11

Ved ikke

16

Antal borgere=110. Tabellen viser situationen ved udskrivningstidspunktet. Spørgsmålet stilles kun, hvis der svares,
at borgeren ikke har egen bolig. Tallene summerer ikke op til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds.

Blandt borgerne uden bolig angives det for 27 pct., at borgeren ikke har egen bolig,
idet borgeren er blevet sat ud af en tidligere bolig inden for det seneste år. En udsættelse kan dermed være den konkrete udløsende årsag til hjemløsheden for lidt over en
fjerdedel. Dokumentationen viser endvidere, at der for 35 pct. svares, at borgerens
sociale eller psykiske problemer vanskeliggør, at der kan findes en egnet bolig. Disse
problemstillinger blandt borgerne udgør den hyppigste årsag til, at borgeren ikke har
egen bolig ved udskrivningstidspunktet. Mangel på egnede boliger er en anden konkret
problematik, der fremhæves som årsag til hjemløshed for lige knap en femtedel af borgerne.
Tabellen nedenfor går i dybden med, hvilke konkrete boliger som borgerne er skrevet
op til på udskrivningstidspunktet. Tabellen omhandler kun de borgere, der ikke har
egen bolig.
Tabel 10.4: Er borgeren skrevet op til én af følgende boliger? (Sæt evt. flere kryds)

Boligtype
Borgeren er skrevet op til en almen bolig

Andel borgere i pct.
34

Borgeren er skrevet op til en almen ungdomsbolig

1

Borgeren er skrevet op til en bolig eller værelse i privat udlejning

0

Borgeren er skrevet op til en skæv bolig

1

Borgeren er skrevet op til et midlertidigt botilbud (§ 107)

1

Borgeren er skrevet op til et længevarende botilbud (§ 108)

5

Borgeren er skrevet op til en anden bolig

3

Borgeren skrevet op til en bolig, som er opført eller tilvejebragt som en
del af Hjemløsestrategien/hjemløseplanen

5

Borgeren er ikke skrevet op til en bolig

39

Ved ikke

17

Antal borgere=110. Tabellen viser situationen ved udskrivningstidspunktet. Spørgsmålet stilles kun, hvis der svares,
at borgeren ikke har egen bolig. Tallene summerer ikke op til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds.

Blandt de borgere, som er skrevet op til bolig, er 34 pct. skrevet op til en almen bolig.
Dertil kommer, at i alt 7 pct. venter på en skæv bolig eller et botilbud efter § 107 eller
§ 108. Yderligere 5 pct. er skrevet op til en bolig, som tilvejebringes som et led i Hjem89

løsestrategien. Af ovenstående tal kan man derfor udlede, at almene boliger regnes for
at være den mest relevante løsning på disse borgeres boligproblemer.
39 pct. af borgerne er ikke skrevet op til nogen form for bolig på udskrivningstidspunktet. Dette peger på væsentlige udfordringer i forhold til at sikre overgangen fra boform
til bolig.
Yderligere analyse viser, at andelen, der ikke er skrevet op til en bolig, er særlig høj
hos de helt unge. Blandt de 18-24-årige er halvdelen (50 pct.) ikke skrevet op til en
bolig, mens det tilsvarende tal er ca. 38 pct. for dem mellem 25 og 50 år. Der synes for
de unge at være en særlig problematik i forhold til at finde egnede boliger til denne
gruppe, blandt andet fordi de på grund af en meget lav indkomst ikke har råd til at betale husleje.
10.3 Baggrundsoplysninger for borgerne
I følgende afsnit bliver der gjort status for den målgruppe, som indgår i arbejdet med
udredning og plan. Der bliver sat fokus på fordelingen af borgerne, opgjort på køn, alder, nationalitet, forsørgelsesgrundlag og beskæftigelsessituation.
Nedenstående figur viser en oversigt over borgernes køn.
Figur 10.3: Hvad er borgerens køn?

Antal borgere=655.

Som det kan ses i figuren, er størstedelen af borgerne, som er tilknyttet metodearbejdet med udredning og plan, mænd (75 pct.), mens kvinderne udgør en fjerdedel af
borgerne (25 pct.), som indgår i metodearbejdet.
Nedenstående figur viser aldersfordelingen blandt borgerne i projektet.
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Figur 10.4: Hvad er borgerens alder?

Antal borgere=655.

Figuren viser, at der er en ret stor aldersmæssig spredning. I den største gruppe finder
vi de 40-49-årige, som udgør 26 pct. Dernæst fordeler borgerne sig med ca. en femtedel i hvert af følgende intervaller; 18-24 år (20 pct.), 30-39 år (20 pct.), og 50-59 (17
pct.).
Den følgende tabel viser borgernes nationalitet.
Tabel 10.5: Hvad er borgerens nationalitet?

Nationalitet
Dansk

Andel af borgere i pct.
84

Øvrige nordiske lande

2

Øvrige EU-27

1

Øvrige Europa (inkl. Rusland)

1

Mellemøsten

2

Afrika

6

Andet

4

Ved ikke

1

Antal borgere=655.

Borgerne er helt overvejende danskere (84 pct.). De resterende kategorier udgør således mellem 1 pct. og 6 pct.
Tabellen nedenfor viser borgernes forsørgelsesgrundlag.
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Tabel 10.6: Hvad er borgerens forsørgelsesgrundlag?

Forsørgelsesgrundlag

Andel af borgere i pct.

Løn

3

Arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge

4

Kontanthjælp
Starthjælp/introduktionsydelse
Førtidspension

68
1
16

Folkepension

1

Ingen indtægt

2

Andet

4

Ved ikke

1

Antal borgere=655.

Som det fremgår, er hovedparten af borgerne (68 pct.) på kontakthjælp, mens en mindre gruppe er på førtidspension.
Nedenstående tabel omhandler borgernes beskæftigelsessituation.
Tabel 10.7: Borgerne, som indgår i udredning og plan, opdelt efter beskæftigelsessituation

Borgerens beskæftigelsessituation

Andel i pct.

Ansat på ordinære vilkår

1

I fleksjob, skånejob, beskyttet beskæftigelse e.l.

2

I aktivering, herunder løntilskud og virksomhedspraktik e.l.

22

Ledig, men ikke i aktivering

41

Sygemeldt

5

Under uddannelse

2

Udenfor arbejdsmarkedet (fx pensionist, førtidspensionist)

18

Andet

6

Ved ikke

3

Antal borgere=655.

Den største gruppe borgere (41 pct.) er ledige uden aktivering, mens lidt mere end en
femtedel (22 pct.) er i aktivering. Ligeledes er knap en femtedel (18 pct.) uden for arbejdsmarkedet og dermed på pension eller førtidspension.
10.4 Sociale problemer
I det følgende sættes der fokus på borgernes sociale problemer, såsom misbrug, fysiske og psykiske gener samt evne til at klare dagligdagsopgaver, økonomiske problemer
og sociale problemer. Der spørges til disse emner ved hver opfølgning, men det er kun
svarene fra den sidste indberetning, der indgår i det følgende afsnit.
I nedenstående figur er der en oversigt over, hvor mange af de nævnte problematikker
borgerne under udredning og plan-metoden har ved udredningstidspunktet.
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Figur 10.5: Antallet af problematikker hos borgerne

Antal borgere=655. Figuren viser situationen ved udredningstidspunktet.

Figuren viser, at hovedparten af deltagerne (80 pct.) har mellem tre og syv problematikker, hvoraf mellem 4 og 6 problematikker er det hyppigste. Således har 20 pct. 4
problematikker, 17 pct. har 5 problematikker, og 19 pct. har 6 problematikker. Hovedparten af borgerne, som er indbefattet af udredning og plan-arbejdet, har altså en lang
række problematikker at kæmpe med.
Nedenstående figur viser, hvorvidt borgerne har problemer inden for en række domæner ved udredningstidspunktet.
Figur 10.6: Borgernes problemer inden for otte forskellige domæner

Antal borgere=655. Figuren viser situationen ved udredningstidspunktet. Svarkategorierne "I mindre grad", "I nogen
grad" og "I stor grad" er i figuren slået sammen i kategorien "Borgeren har problematik". I kategorien ”Totalt misbrug eller i behandling” er alle de borgere, der enten har et misbrug af hash, stoffer eller alkohol, eller er i behandling for et af disse misbrug, lagt sammen.
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Figuren giver overordnet indtryk af en sammensat og ikke mindst udsat deltagergruppe, hvor en række forskellige problematikker er i spil.
De fire mest udbredte problemer, som modtagerne af udredning og plan har, er problemer med det sociale netværk (83 pct.), økonomiske problemer (78 pct.), psykiske
lidelser (76 pct.) og misbrugsproblemer (75 pct.). Derudover kæmper mere end to
tredjedele med en begrænset evne til at varetage deres dagligdagsfunktioner, mens
mere end halvdelen kæmper med fysiske gener. Procentsatserne for hver af disse kategorier er relativt høje og karakteriserer i samspil med forrige analyse en gruppe udsatte borgere med meget komplekse problemstillinger.
For at vurdere om forskellige aldersgrupper er karakteriseret ved særlige problemer, er
der foretaget en analyse vedrørende de forskellige former for problemer opdelt efter
aldersgruppe. Det er her kendetegnende, at en lavere andel af de unge mellem 18 og
24 år (59 pct.) har problemer med misbrug af stoffer og alkohol sammenholdt med
borgerne i de øvrige aldersgrupper (75 pct.). For en noget større andel af de unge er
det misbrug af hash, som udgør et problem (for 52 pct. af de unge).
Andelen af unge med økonomiske problemer er noget højere end for målgruppen som
helhed (88 pct. af unge mod 78 pct. af borgerne i udredning og plan som helhed), hvilket kan skyldes lav kontanthjælpssats for de unge. Samtidig har en meget stor andel af
de unge (78 pct.) vanskeligt ved at håndtere dagligdagsfunktioner. En lidt større andel
af unge har ligeledes psykiske lidelser (84 pct.), mens det gælder for 76 pct. af borgerne i målgruppen som helhed.
Økonomi, psykiske lidelser, svage sociale netværk og vanskeligheder med at klare dagligdagsfunktioner er de problemstillinger, som langt størstedelen af de unge således
kæmper med.
10.5 Udredning, handleplan og indsatser
Af kommunernes projektindberetninger fremgår det, at arbejdet med udredning og plan
går fremad. Kommunerne har overvundet de værste opstartsvanskeligheder, og flertallet betragter metoden som givende og simpel at følge. Metodens udformning har dog
afledt en række udfordringer for boformerne og deres personale. Her er det fortsat den
øgede skriftlighed i metoden, som medarbejderne oplever som udfordrende.
Nedenstående figur viser, hvor lang tid der er gået mellem indskrivningen og begyndelsen af udredningen for de borgere, der er startet i henholdsvis 2010 og 2011. Dette er
relevant at se på, idet metoden indeholder en anbefaling om, at udredningen afsluttes
senest 6 uger efter, at borgeren indskrives på boformen.
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Figur 10.7: Hvor lang tid er der gået mellem indskrivning og begyndelsen af udredningen?

Antal borgere 2010=376, antal borgere 2011=279.

Som det ses af figuren, er der sket en mindre, men ikke ubetydelig udvikling i positiv
retning fra 2010 til 2011. I 2010 blev udredningen påbegyndt inden for tidsrammen på
6 uger for 64 pct. af borgernes tilfælde, mens dette tal i 2011 er på 78 pct. Således
påbegyndes udredningerne inden for de anbefalede 6 uger altså for 14 procentpoint
flere i 2011 end i 2010.
Udviklingen peger altså på, at man på boformerne, som arbejder med metoderne, er
blevet bedre til at påbegynde udredningsarbejdet inden for den anbefalede tidsramme.
Af projektledernes statusindberetninger fremgår det dog, at der fortsat opleves udfordringer i denne forbindelse. Kommunerne angiver, i tråd med sidste års indberetninger,
borgernes ustabilitet, misbrug og generelt svære tilstand som årsag til, at tidsrammen
ikke overholdes for samtlige borgere på boformerne. Medarbejderne oplever således
fortsat, at borgerne ofte ikke møder op til de aftalte møder, eller at borgeren er for påvirket til at kunne gennemføre mødet. Nogle oplever tilmed, at borgeren når at flytte,
før udredningen er blevet færdig, således at de ikke når at påbegynde de fornødne tilbud. Enkelte kommuner påpeger også, som tidligere nævnt, at nogle borgere er for
svage til at gennemføre en udredning, når de ankommer på boformerne og i stedet har
brug for en stabiliseringsperiode, inden de kan påbegynde arbejdet.
Som en del af dokumentationen bedes medarbejderne vurdere, hvorvidt de mener, at
der er foretaget en tilstrækkelig udredning af borgeren på de forskellige domæner. De
to følgende figurer viser disse vurderinger.
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Figur 10.8: Vurderer du, at der er foretaget en tilstrækkelig udredning af borgeren på de følgende domæner?

Antal borgere=655.
Figur 10.9: Vurderer du, at der er foretaget en tilstrækkelig udredning af borgeren på de følgende domæner?
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Antal borgere=655.

Figurerne viser et sammensat billede. På den ene side vurderer medarbejderne, at der
enten helt eller delvist er foretaget en tilstrækkelig udredning for langt størstedelen af
borgerne – i flere tilfælde for ca. to tredjedele. Dette scenarie gør sig gældende, hvis
man sammenfatter svarene ’Ja’ og ’Ja, i nogen grad’.
På den anden side vurderer medarbejderne, at der ikke er blevet udført en tilstrækkelig
udredning for mellem 14 pct. og 24 pct. af borgerne for hvert af de 12 domæner. Således vurderes det, at gennemsnitligt 19 pct. af borgerne ikke har fået udført en tilstræk96

kelig udredning på tværs af domænerne. Der peges fra kommunernes side på, at der
kan være noget varierende opfattelser af, hvad ’tilstrækkelig udredning’ vil sige, og at
en del af besvarelserne kan illustrere disse divergerende opfattelser.
Udfordringerne med at foretage tilstrækkelig udredning af borgeren må blandt andet
ses i relation til, at man mange steder giver udtryk for at have problemer med at nå at
foretage en tilstrækkelig udredning inden for de fastsatte tidsgrænser.
Nedenstående figur viser, hvorvidt der i forlængelse af udredningen er udarbejdet anbefalinger til videre indsatser, støtte og tilbud til borgeren.
Figur 10.10: Er der i forlængelse af udredningen udarbejdet anbefalinger til videre indsatser, støtte og
tilbud til borgeren?
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Ja
36%

Nej
59%
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Antal borgere=655. Figuren viser situationen ved udredningstidspunktet

Som det kan ses af figuren, er der i 59 pct. af tilfældene blevet udarbejdet anbefalinger, mens der i 36 pct. af tilfældene ikke er blevet udarbejdet anbefalinger.
Den høje andel forløb, hvor der ikke er udarbejdet anbefalinger, kan have en række
forskellige årsager. Projektlederne fremhæver for det første, at nogle borgere har behov for en stabiliserende periode på boformen, før der foretages indsatser. Nogle borgeres situationen er ved indskrivningen så kaotisk, at det vurderes, at borgeren skal
”falde til ro”, før der realistisk set kan foretages indsatser. Borgerens situation i kombination med medarbejdernes vurdering og kultur kan altså have betydning for, hvorvidt
borgeren vurderes at have brug for en stabiliseringsperiode, og dermed hvorvidt det
anbefales, at borgeren hurtigt modtager yderligere støtte og tilbud ud over boformopholdet.
Den følgende tabel viser, hvilke boligløsninger der er anbefalet i forbindelse med udredningen. Tabellen omhandler kun de borgere, hvor der er udarbejdet anbefalinger.
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Tabel 10.8: Hvilken boligløsning blev anbefalet?

Boligløsning

Andel i pct.

§ 107-boform

4

§ 108-boform

5

Udslusningsbolig under § 110

6

Skæv bolig

4

Opskrivning til almen bolig, herunder kommunal boliganvisning
Bofællesskab, opgangsfællesskab eller lign.

46
7

Ingen boligløsning blev anbefalet

10

Andet

16

Ikke relevant/borgeren råder allerede over en passende bolig

2

Antal borgere=387. Tabellen viser situationen ved udredningstidspunktet. Spørgsmålet stilles kun, hvis der svares
'ja' til, at der er udarbejdet anbefalinger til videre indsatser, støtte og tilbud.

Af tabellen fremgår det, at den boligløsning, der hovedsageligt bliver anbefalet, er en
almen bolig. Dette er tilfældet for 46 pct. af borgerne. Samtidig ses det, at der anbefales flere forskellige boligløsninger, hvilket indikerer betydningen af, at der er forskellige
boligtilbud.
Følgende tabel viser, hvilken indsats eller støtte der bliver anbefalet i forbindelse med
udredningen. Tabellen omhandler kun de borgere, hvor der er udarbejdet anbefalinger.
Tabel 10.9: Hvilken indsats, støtte eller tilbud er der blevet anbefalet?

Indsats

Andel i pct.

Bostøtte

59

Alkoholbehandling

24

Medicinsk stofmisbrugsbehandling, substitutionsbehandling

15

Social stofmisbrugsbehandling, samtaler, gruppeterapi mv.

13

Psykiatrisk behandling

23

Behandling af fysiske sygdomme

13

Administration af kontanthjælp/økonomi

35

Hjemmepleje

3

Andet

26

Ingen

3

Ved ikke

2

Antal borgere=387. Figuren viser situationen ved udredningstidspunktet. Tallene summerer ikke op til 100 pct., da
det har været muligt at sætte flere kryds. Spørgsmålet stilles kun, hvis der svares 'ja' til, at der er udarbejdet anbefalinger til videre indsatser, støtte og tilbud.

Det, der oftest bliver anbefalet, er bostøtte, hvilket gør sig gældende for 59 pct. af borgerne. At så mange anbefales bostøtte er yderligere en indikation på, at målgruppen
for en stor dels vedkommende består af borgere med komplekse problemstillinger, som
har behov for en mere dybtgående social- og pædagogisk indsats. Derudover bliver
administration af kontanthjælp anbefalet for 35 pct. af borgerne, mens psykiatrisk behandling eller alkoholbehandling bliver anbefalet for henholdsvis 23 pct. og 24 pct.
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Figuren nedenfor viser, i hvor høj grad medarbejderne vurderer, at der er etableret
tilfredsstillende tilbud til borgeren efter endt forløb. Spørgsmålet er stillet ved udskrivning fra boformen.
Figur 10.11: I hvor høj grad er der etableret tilfredsstillende tilbud til borgeren efter endt forløb?

Antal borgere=390.

Ovenstående figur viser, at medarbejderne vurderer, at 56 pct. af borgerne enten i høj
eller i nogen grad har fået etableret et tilfredsstillende tilbud efter endt forløb. Svarkategorien ’I høj grad’ udgør her knap en fjerdedel af dette tal. Hele 26 pct. vurderes slet
ikke at have modtaget tilfredsstillende tilbud efter endt forløb, hvilket må betegnes som
en relativt stor borgerandel.
Denne store borgerandel, som ikke har fået etableret tilfredsstillende tilbud efter udredning og plan-arbejdet, kan forklares ved, at kommunerne fortsat har svært ved at
finde egnede tilbud til målgruppen efter endt forløb. Der bliver i projektindberetningerne udtrykt bekymring for mangel på differentierede tilbud og foranstaltninger til målgruppen. Således melder flere kommuner om, at den store udfordring består i at finde
tilbud, som kan rumme målgruppen og dens komplekse problemstillinger. Endelig bliver
det også påpeget, at det er en udfordring at finde billige boliger, som borgeren har råd
til at betale.
Nedenstående figur viser andelen af borgere, der ved henholdsvis opstarten af udredningen og ved udskrivningstidspunktet har en § 141-handleplan eller er blevet tilbudt
én inden for de seneste tre måneder.
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Figur 10.12: Har borgeren en § 141-handleplan på nuværende tidspunkt, eller er vedkommende blevet
tilbudt en handleplan inden for de seneste tre måneder?
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0%
Antal borgere ved udredning=655. Antal borgere ved udskrivning=390.

Ovenstående figur viser, at der sker en stigning i andelen af borgere, som har en handleplan, når man sammenholder udredningstidspunktet med udskrivningstidspunktet.
Der er dog stadig hele 32 pct. af borgerne, som ikke har eller er blevet tilbudt en §
141-handleplan, og for yderligere en femtedel af borgerne ved medarbejderne ikke, om
den er blevet udarbejdet.
10.6 Øvrige erfaringer
Af projektledernes statusindberetninger tegner der sig et billede af, at koordineringen
med andre aktører er bedret betydeligt mange steder, men at der fortsat er en række
udfordringer forbundet hermed.
Generelt angiver projektlederne i statusindberetningerne i lighed med den foregående
afrapportering, at det at være opsøgende i forhold til hinanden og etablere konkrete
samarbejdsrelationer fremmer koordineringen. Herunder har det været af stor betydning, at der skabes kendskab til hinanden og til hinandens opgaver, ligesom det personlige kendskab til hinanden og deltagelse i fælles projekter fremhæves som noget,
der fremmer koordineringen og samarbejdet. Fleksibilitet fra alle parter opleves ligeledes som et nøgleord i denne forbindelse.
Modsat er det erfaringen, at manglende kendskab til hinanden og hinandens bevæggrunde kan være hæmmende for koordineringen. Derudover fremhæves lange ventetider, forskelligt syn på borgerne og deres muligheder, forskellige paradigmer og sprog
inden for de forskellige organisationer som værende hæmmende for koordineringen.
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11. STATUS FOR GOD LØSLADELSE
Køreplan for God Løsladelse sigter mod at nedbringe antallet af indsatte, der løslades til
en uafklaret bolig-, økonomi-, arbejds- og helbredssituation. Metoden sigter herudover
mod at støtte implementeringen af den lovgivningsmæssige forpligtigelse for fængsler
og kommuner til at samarbejde om og koordinere handleplaner med henblik på at skabe sammenhæng i indsatsen for den enkelte borger ved overgangen fra fængsel til frihed.
Seks kommuner arbejder med God Løsladelse. 52 borgere indgår på nuværende tidspunkt i et forløb tilknyttet God Løsladelse. 35 af disse er løsladt. Som udgangspunkt
har ingen af kommunerne foretaget nogen ændringer i hverken målgruppe eller organisering og forankringen af arbejdet med God Løsladelse. Målgruppen for metoden er
borgere, som afsoner en dom, som kommunen er forpligtet til at tilbyde en § 141handleplan, og som har en hjemløseproblematik. Processen med at indgå samarbejdsaftaler med Direktoratet for Kriminalforsorgen har dog trukket ud i mange kommuner,
hvorfor arbejdet med God Løsladelse ikke er så fremskredent.
Dokumentationen for God Løsladelse sigter primært på at dokumentere, om metoden
reelt implementeres. Grundet det lave antal borgere, som indgår i dokumentationen,
kan analyserne på nuværende tidspunkt reelt ikke bruges til at vurdere resultaterne af
metoden. Udfordringen i forhold til implementeringen handler primært om, at kommunerne, som er ansvarlige for dokumentationen, kun sporadisk modtager meddelelse om
borgere, som står foran en løsladelse fra Kriminalforsorgen. Dokumentationen giver
med andre ord ikke et bredere billede af målgruppen af fængslede, som står overfor en
snarlig løsladelse, men udelukkende et billede af de borgere, som kommunerne er blevet orienteret om.
11.1 Samarbejdsaftaler med Kriminalforsorgen og fængslerne
Det fremgår af kommunernes projektindberetninger, at der er forskel på, hvilken tilgang kommunerne har valgt til at indgå i metodearbejdet. Det varierer således, hvor
mange fængsler kommunerne har valgt at indgå samarbejde med. Nogle har valgt et
fængsel ud som det primære fængsel, de skal afprøve samarbejdet med, mens andre
har valgt at se på samarbejdet med alle relevante fængsler. Nedenstående tabel viser,
hvorledes kommunerne har valgt at forankre metodearbejdet hver især.
Tabel 11.1: Samarbejdsaftaler mellem fængsler og kommuner

Kommune

Antal fængsler

Randers

Overordnet samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen

Esbjerg

Overordnet samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen

Albertslund

Overordnet samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen

Odense

Relevante fængsler med indsatte fra kommunen

København

Relevante fængsler med indsatte fra kommunen

Aarhus

Relevante fængsler med indsatte fra kommunen

Af projektledernes statusindberetninger fremgår det endvidere, at alle kommunerne er
endt med at få udarbejdet generelle samarbejdsaftaler med Direktoratet for Kriminalforsorg.
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11.2 Organisering og forankring
Af kommunernes projektindberetninger fremgår det, at kommunerne ikke har foretaget
nogen større ændringer i organiseringen og forankringen i arbejdet med God Løsladelse.
Således har de fleste kommuner fortsat integreret metoden i den daglige drift i kommunen. Herunder er det som udgangspunkt en kommunal sagsbehandler, som er ansvarlig for udarbejdelse af borgerens handleplan. Hvor i kommunen, opgaven konkret
er placeret, afhænger af den lokale organisering.
Kontaktpersonerne og de medarbejdere, der skal gennemføre opfølgningen på sagen,
vil altså fortsat de fleste steder være integreret i de allerede eksisterende sagsgange i
kommunerne. I fire kommuner udpeges der i den forbindelse særlige kontaktpersoner
til at varetage (den indledende) kontakt til Kriminalforsorgen.
11.3 Målgruppe, visitation og samarbejde
Af projektledernes statusindberetninger fremgår det, at kommunikationen og samarbejdet med fængslerne er helt essentielt for, at metoden fungerer, hvilket frem til nu
har været en udfordring i arbejdet med metoden. Herunder er visitationen til, at borgere deltager i metodearbejdet, baseret på, at kommunerne får henvendelse fra fængslerne om borgere, der afsoner en straf, og som ikke har en boligløsning, når de løslades. Dette fungerer de fleste steder fortsat ikke optimalt. Arbejdet med metoden er
dermed i høj grad baseret på, at samarbejdet med fængslerne og Kriminalforsorgen
fungerer. Ved den seneste projektindberetning har samtlige kommuner fået oprettet en
samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Dette samarbejde har dog karakter af stadig
at være nyt og forbundet med store udfordringer.
Samtlige kommuner giver i projektindberetningerne da også udtryk for, at de finder det
svært at følge de fastsatte trin for God Løsladelse. Årsagen til dette varierer, men særligt det manglende samarbejde mellem kommunen og Kriminalforsorgen fremhæves
som en hæmsko for arbejdet. I projektindberetningerne kommer kommunerne med
eksempler på, at de ikke inviteres med til løsladelsesmøderne, eller at disse ligefrem
ikke afholdes. Det påpeges endvidere, at Kriminalforsorgen ikke henvender sig i god
nok tid, hvilket hindrer kommunernes deltagelse i møderne.
11.4 Baggrundsoplysninger for borgerne
I følgende afsnit bliver der gjort status over en række baggrundskarakteristika for de
borgere, som indgår i dokumentationen, hvad angår køn, alder, nationalitet, forsørgelsesgrundlag og beskæftigelsessituation.
Nedenstående figur viser en oversigt over borgernes køn.
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Figur 11.1: Hvad er borgerens køn?

Antal borgere=52.

Som det kan ses i figuren, er størstedelen af borgerne i metoden mænd.
Nedenstående figur viser aldersfordelingen blandt borgerne i projektet.
Figur 11.2: Hvad er borgerens alder?
45%

Andel af deltagere

40%
35%
30%
25%

20%

38%

15%
10%

19%

5%

23%
10%

8%

0%

0%

40-49 år

50-59 år

60 år eller
derover

Ved ikke

2%

0%

Under 18 år

18-24 år

25-29 år

30-39 år

Alder

Antal borgere=52.

Figuren viser, at fire ud af fem borgere tilknyttet God Løsladelse er mellem 18 og 39 år.
Størstedelen af disse er i alderen 18-24 år (38 pct.), mens der er en nogenlunde lige
fordeling af borgere i alderen 25-29 år (19 pct.) og 30-39 år (23 pct.).
Den følgende tabel viser borgernes nationalitet.
Tabel 11.2: Hvad er borgerens nationalitet?

Nationalitet
Dansk

Andel af borgere i pct.
67

Øvrige nordiske lande

0

Øvrige EU-27

2

Øvrige Europa (inkl. Rusland)

4

Mellemøsten

17

Afrika

6

Andet

4

Ved ikke

0

Antal borgere=52.
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Tabellen viser, at hovedparten af borgerne er af dansk nationalitet (67 pct.), men at
der også er en stor andel borgere fra mellemøsten (17 pct.).
Nedenstående figur viser, hvor længe borgerne har været indsat før løsladelsesmødet.
Figur 11.3: Hvor længe har borgeren været indsat?

Antal borgere=52.

Figuren illustrerer, at ca. en tredjedel af borgerne, som indgår i metodearbejdet, har
været indsat i 12 måneder eller derover ved løsladelsesmødet. Dette må betragtes som
et langt fængselsophold, og det må forventes, at der ved et sådant langt ophold er en
øget risiko for, at borgeren ved løsladelse har en usikker boligsituation. Dette understreger nødvendigheden af, at løsladelsesmøderne afholdes.
Knap en femtedel af borgerne har været indsat i 6-11 måneder, mens i alt 19 pct. har
været indsat i 1-5 måneder. Det skal nævnes, at der er en bemærkelsesværdig høj
andel ’Ved ikke’-besvarelser. Disse udgør en fjerdedel af de samlede besvarelser.
Figuren nedenfor viser, hvor lang tid før løsladelsen at selve løsladelsesmødet afholdes.
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Figur 11.4: Hvor længe er der til borgerens løsladelse?

Antal borgere=52.

Figuren viser, at løsladelsesmødet oftest holdes, når der er under én måned til borgerens løsladelse. Det er tilfældet for 44 pct. af borgerne. Dette kan synes en smule sent,
såfremt at man skal nå at tilvejebringe en ny boligløsning for borgeren inden løsladelsen. For 17 pct. af borgerne afholdes mødet 1-3 måneder før løsladelsen, mens det for
10 pct. sker 4-6 måneder før løsladelsen.
Nedenstående tabel giver en oversigt over borgernes forsørgelsesgrundlag på løsladelsestidspunktet.
Tabel 11.3: Hvad er borgerens forsørgelsesgrundlag?

Forsørgelsesgrundlag

Andel i pct.

Løn

0

Arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge

3

Kontanthjælp
Starthjælp/introduktionsydelse
Førtidspension

60
6
20

Folkepension

0

Ingen indtægt

3

Andet

6

Ved ikke

3

Antal borgere=35.

Tabellen viser, at størstedelen af borgernes forsørgelsesgrundlag er kontanthjælp eller
førtidspension. Dette gør sig gældende for i alt 80 pct.
Efterfølgende tabel viser borgernes beskæftigelsessituation ved løsladelsestidspunktet.
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Tabel 11.4: Hvad er borgerens beskæftigelsessituation?

Borgerens beskæftigelsessituation

Andel i pct.

Ansat på ordinære vilkår

3

I fleksjob, skånejob, beskyttet beskæftigelse e.l.

0

I aktivering, herunder løntilskud og virksomhedspraktik e.l.

6

Ledig, men ikke i aktivering

43

Sygemeldt

0

Under uddannelse

9

Udenfor arbejdsmarkedet (fx pensionist, førtidspensionist)

20

Andet

0

Ved ikke

20

Antal borgere=35.

Tabellen viser, at borgere tilknyttet indsatsen God Løsladelse har en meget svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Således er 43 pct. ledige uden at være i aktivering, mens
20 pct. står uden for arbejdsmarkedet (førtidspensionist, pensionist). Det er ligeledes
værd at bemærke, at der for 1/5 af borgerne svares ’Ved ikke’.
11.5 Borgernes boligsituation
Nedenstående tabel giver en oversigt over borgernes boligsituation på løsladelsestidspunktet.
Tabel 11.5: Hvilken bolig har borgeren?

Boligtype
Borgeren har en almen bolig (herunder også ungdomsbolig)

Andel af borgere i pct.
37

Borgeren har en lejlighed eller et værelse i privat udlejning (herunder også privat ungdomsbolig)

3

Borgeren bor i en bolig efter servicelovens § 107

3

Borgeren bor i en bolig efter servicelovens § 108

0

Borgeren bor i en lejlighed/værelse i øvrige opgangsfællesskaber,
bofællesskaber, særboliger e.l.

0

Borgeren bor i en skæv bolig

0

Borgeren bor i eget hus, ejerlejlighed eller andelsbolig

0

Andet

34

Borgeren har ikke egen bolig

17

Ved ikke

6

Antal borgere=35. Kategorierne "Borgeren har en lejlighed i privat udlejning" og "Borgeren har et værelse i privat
udlejning" er i tabellen slået sammen.

Af tabellen fremgår det, at knap hver femte borger ikke har egen bolig ved løsladelse.
De borgere, som har bolig, har typisk en almen bolig. Derudover har 34 pct. af borgerne svaret ’Andet’. Disse besvarelser dækker overvejende over borgere, som sover hos
familie og venner, og som dermed for en dels vedkommende også er hjemløse.
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11.6 Udredning, handleplan og indsatser
Figuren nedenfor viser, om borgerne har en handleplan på løsladelsestidspunktet.
Figur 11.5: Har borgeren en § 141-handleplan på nuværende tidspunkt, eller er vedkommende blevet
tilbudt en handleplan inden for de seneste tre måneder?
100%
90%

Ja, borgeren har en § 141-handleplan
26%

80%
70%
60%

11%
14%

50%
40%

Ja, en § 141-handleplan er under
udarbejdelse

Nej, borgeren har ikke en § 141handleplan, men er blevet tilbudt en
handleplan inden for de seneste 3
måneder, og har ikke modtaget tilbuddet

20%

Nej, borgeren har ikke en § 141handleplan, og er ikke blevet tilbudt en
handleplan inden for de seneste 3
måneder.

10%

Ved ikke

30%

0%

46%

3%

Antal borgere=35.

46 pct. af borgerne tilknyttet indsatsen God Løsladelse har ingen handleplan og er heller ikke blevet tilbudt en sådan inden for de seneste tre måneder. Dette må betegnes
som en meget stor andel, særligt set i lyset af at enkelte kommuner i deres projektindberetninger fremhæver realistiske og fokuserede handleplaner som et succeskriterium
for en succesfuld løsladelse af borgeren. Ca. en fjerdedel af borgerne har dog en handleplan, og 11 pct. er ved at få udarbejdet en handleplan.
Nedenstående figur viser andelen af borgere, der er tilknyttet én af følgende ydelser på
løsladelsestidspunktet.
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Figur 11.6: Hvilke af følgende ydelser iværksættes over for borgeren?

Antal borgere=35. Det har været muligt at sætte flere kryds.

Figuren viser, at 83 pct. af de løsladte borgere ikke modtager nogen form for ydelse
efter løsladelsen. 11 pct. modtager dog § 85-støtte, og 3 pct. får tilknyttet en § 99støtte og kontaktperson.
Nedenstående figur viser, om der på tidspunktet for løsladelsesmødet er udarbejdet en
plan for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen.
Figur 11.7: Er der i fængslet blevet udarbejdet en plan for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen?

19%

Ja
Nej

15%

65%

Ved ikke

Antal borgere=52.

For 65 pct. at borgerne er der blevet udarbejdet en plan for strafudståelsen og tiden
efter løsladelsen. Dette er ikke tilfældet for 15 pct. af borgerne.
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Følgende figur illustrerer, i hvor høj grad der er sket en overføring af viden om den indsatte og koordinering af handleplaner mellem fængslet og kommunen.
Figur 11.8: I hvor høj grad vurderer du, at der er sket en overføring af viden om indsatte og koordinering
af handleplaner mellem fængslet og kommunen (i forløbet til og med løsladelsesmødet)?

Antal borgere=52.

Af figuren fremgår det, at medarbejderne vurderer, at der i nogen eller i høj grad er
sket en overføring af viden om indsatte og koordinering af handleplaner mellem fængslet og kommunen i knap halvdelen af tilfældene. For knap en tredjedel vurderes det, at
der i ringe grad er sket overføring og i 13 pct. slet ingen. Disse tal skal ses i lyset af, at
samarbejdet fortsat er på et tidligt stadie og ikke har fået ordentligt fodfæste endnu.
Nedenstående figur viser, i hvor høj grad det vurderes, at den handleplansansvarlige i
fængslet har foretaget en tilstrækkelig udredning af borgeren.
Figur 11.9: I hvor høj grad vurderer du, at den handleplansansvarlige i fængslet har foretaget en tilstrækkelig udredning af borgeren?

Antal borgere=52.
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I 53 pct. af tilfældene vurderes det, at den handleplansansvarlige i høj eller i nogen
grad har foretaget en tilstrækkelig udredning af borgeren. For 17 pct. vurderes det, at
den handleplansansvarlige har formået dette i ringe grad. 8 pct. vurderer, at der slet
ikke er foretaget en tilstrækkelig udredning.
Af nedenstående figur fremgår det, om der er truffet aftaler om opfølgning på borgerens situation mellem KIF og kommunen.
Figur 11.10: Er der truffet aftaler om opfølgning på borgerens situation mellem KIF og kommunen?

Antal borgere=35.

For hele 74 pct. af borgerne er der ikke truffet aftale om en opfølgning på borgerens
situation mellem KIF og kommunen. Dette er kun tilfældet for i alt 9 pct. af borgerne.
Dette bør være et opmærksomhedspunkt i det videre arbejde med metoden.
11.7 Foreløbige erfaringer vedrørende samarbejde og koordinering
Af projektledernes projektindberetninger fremgår det, at kommunerne fortsat møder
mange udfordringer i samarbejdet med fængslerne og fængslerne/Kriminalforsorgen.
Udfordringerne handler blandt andet om:








Kommunikation, planlægning og samspil mellem fængslerne og kommunen
Mødeindkaldelser i rette tid
Håndtering af de varetægtsfængslede
Information om og håndtering af interne arbejdsgange
Prioritering af udarbejdelsen af fokuserede og realistiske handleplaner
Klarhed om ansvars- og opgavefordeling ift. udarbejdelsen af handleplanerne
samt koordineringen med kommunen internt i fængslet
Dertil forudsætter en succesfuld implementering af aftalen i de daglige arbejdsgange, at der er ledelsesmæssig opbakning.

På trods af samarbejdsvanskelighederne i denne opstartsfase er der dog også kommuner, som har oplevet ”solstrålehistorier, hvor kommunen i god tid er blevet kontaktet af
fængslet, og hvor samarbejdet har været en stor succes.
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12. STATUS FOR OPSØGENDE OG KONTAKTSKABENDE
ARBEJDE
I arbejdet med det opsøgende og kontaktskabende arbejde er der, i modsætning til fx
bostøttemetoderne, i højere grad tale om metodeudvikling frem for metodeafprøvning,
og set i forhold til de øvrige metoder under Hjemløsestrategien er der her ikke på forhånd defineret meget konkrete anvisninger for arbejdet. Der er altså her i høj grad tale
om at få indsamlet viden og at få videreudviklet og systematiseret beskrivelser af forskellige metoder og tilgange i arbejdet. Det vil fx være præciseringer af målgruppediskussioner, organisatorisk forankring, brobygning og helt konkrete metoder og tilgange i
det opsøgende og kontaktskabende arbejde. Den systematiske vidensindsamling vedrørende det opsøgende og kontaktskabende arbejde skal bidrage til at udvikle typologier eller modeller for arbejdet.
Formålet med det opsøgende og kontaktskabende arbejde er i første omgang at få
etableret en kontakt til meget udsatte borgere, der opholder sig på gaden, hvorefter
der gradvist kan etableres andre former for indsatser for borgerne. Man kan altså med
det opsøgende og kontaktskabende arbejde ikke i udgangspunktet forvente, at der som
led i denne del af metodearbejdet sker en afgørende forandring eller stabilisering af
borgerens situation, da det ofte vil være op til andre instanser at sikre egentlige indsatser for borgerne.
Tre kommuner deltager i arbejdet med det opsøgende og kontaktskabende arbejde:
Frederiksberg, København og Aarhus.
12.1 Organisering og forankring
Af kommunernes metode- og implementeringsskabeloner fremgår det, at arbejdet med
det opsøgende og kontaktskabende arbejde i de tre kommuner, som deltager i metodearbejdet, er forskelligt forankret og organiseret. Dette hænger sammen med, hvilke
konkrete målgrupper de enkelte kommuner arbejder med, samt hvilke indsatser der i
øvrigt eksisterer i forhold til målgruppen i kommunen.
Der er gennemgående lagt vægt på, at indsatserne er forankret i kommunens øvrige
indsatser, så man hermed skaber synergi og øget mulighed for en styrkelse af koordinering og samarbejde. Der er ligeledes fokus på, at metodearbejdet er forankret der,
hvor man bedst muligt møder og understøtter målgruppen.
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Tabel 12.1: Oversigt over projekterne og deres organisering og forankring

Kommune

Målgruppe og konkrete indsatser/projekter

Organisering og forankring

Frederiksberg
Kommune

Målgruppe 1)

Projektet er forankret under kommunens støtte- og kon-

Borgere, der primært
sover på gaden

taktpersonordning og dermed i forlængelse af kommunens
øvrige opsøgende arbejde.

Målgruppe 2)
Borgere, der primært
opholder sig på natvarmestue

Projektet er forankret på herberget Lærkehøj, hvor
natvarmestuen er placeret.

Psykiske syge gadesovere

Er forankret i Hjemløseenheden og altså i kommunens
øvrige indsatser til målgruppen.

Københavns
Kommune

Bemanding: én koordinator, en psykiater (14 timer pr.
uge), 3 medarbejdere fra de nu 2 geografiske zoner i
Hjemløseenheden. De har hver to faste dage i projektet.
Der er tale om en ændring i organiseringen, idet medarbejderne fra Hjemløseenheden nu er tilknyttet projektet
på faste dage, fordi det var erfaringen, at det ellers var
vanskeligt at prioritere projektet i forhold til den almindelige drift i Hjemløseenheden.
Udenbys borgere

Er forankret i Hjemløseenheden og altså i kommunens
øvrige indsatser til målgruppen.
Bemanding: 2 medarbejdere, der arbejder på tværs af
byen.
Med forankring i Hjemløseenheden er de opsøgende medarbejdere og sagsbehandlere med myndighedskompetence samlet samme sted.

Brobyggere

Er forankret på den selvejende institution Mændenes
Hjem.
Bemanding: 2 fuldtidsmedarbejdere.
Der opleves positive erfaringer med denne organisering,
idet Mændenes Hjem er et afgrænset miljø, hvor målgruppen befinder sig. Mændenes Hjem har erfaring og
døgntilbud, som projektet kan drage nytte af.

Aarhus Kommune

Projekt Gadesovere

Indsatsen er forankret i Center for Akutopsøgende, hvor
kommunens øvrige opsøgende medarbejdere også er
forankret.
Indsatsen er organiseret som et team, der arbejder fra en
bus, der kører i de sene eftermiddagstimer og om aftenen.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er indsatserne, der er givet midler til under
Hjemløsestrategien til det opsøgende og kontaktskabende arbejde, indbyrdes meget
forskellige. Dette er helt i tråd med, at den metodiske ramme for arbejdet er noget
bredere end for de øvrige metoder, og ambitionen er primært at få indsamlet viden og
systematiseret beskrivelser af forskellige tilgange i arbejdet. Det opsøgende og kontaktskabende arbejde i de tre kommuner er fordelt på en række forskellige indsatser.
Analyserne i dette afsnit indsamler erfaringer og viden omkring arbejdet og målgruppen
på tværs af de forskellige indsatser.
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Ambitionen med dokumentation på individniveau for det opsøgende og kontaktskabende arbejde er helt overvejende at tilvejebringe oplysninger om de borgere, der indgår i
arbejdet.
12.2 Borgernes boligsituation
I forhold til det opsøgende og kontaktskabende arbejde er det en forventning, at andelen af borgere uden egen bolig vil være stor, da indsatsen netop er beregnet på at nå
nogle af de allermest udsatte gadesovere.
Nedenstående figur viser borgernes boligsituation ved henholdsvis første og seneste
indberetning for borgere, som har mere end én indberetning.
Figur 12.1: Hvilken bolig har borgeren?

Antal borgere=211.

Figuren viser, at 17 pct. af borgerne ved første indberetning og 30 pct. af borgerne ved
seneste indberetning har egen bolig. Der er sket en reduktion i andelen af borgere uden
egen bolig, hvilket ved seneste indberetning er tilfældet for knap halvdelen af borgerne.
Der er samtidig en del ’Ved ikke'-besvarelser, hvilket typisk handler om, at processen
med etablering af kontakt stadig ikke er så langt, at det har været muligt at få et dybere kendskab til borgerens situation.
Den følgende tabel viser, hvor borgerne overvejende har overnattet den seneste uge
før den sidste indberetning. Der vises separate resultater for borgere med og uden
egen bolig.
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Tabel 12.2: Hvor har borgeren overvejende overnattet inden for den seneste uge?

Overnatningstype

Har egen
bolig (i pct.)

Har ikke egen
bolig (i pct.)

Borgeren overnatter i egen bolig

72

1

Borgeren overnatter på gaden

21

34

Borgeren overnatter på en natvarmestue

17

31

Borgeren overnatter på et herberg eller forsorgshjem (§ 110
e.l.)

3

25

Borgeren overnatter hos familie, venner, bekendte mv.

5

20

Borgeren overnatter i en midlertidig udslusningsbolig efter servicelovens § 110

1

0

Borgeren overnatter på hotel/vandrerhjem mv.

1

1

Borgeren er indsat i fængsel

0

5

Borgeren er indlagt på hospital (fx psykiatrisk afdeling)

4

4

Borgeren er indskrevet i døgnbehandlingstilbud
(misbrugsbehandling e.l.)

1

2

Andet

3

6

10

12

Ved ikke

Har egen bolig: antal borgere=109. Har ikke egen bolig: antal borgere=203. Figuren viser situationen ved seneste
indberetning. Tallene summerer ikke op til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds.

Som det fremgår af tabellen, har 65 pct. af borgerne uden bolig overnattet på gaden
eller natvarmestue. En fjerdedel har overnattet på § 110-boform og en femtedel hos
familie, venner og bekendte. At så mange overnatter på gaden eller natvarmestuer
vidner om, at der er tale om en meget udsat målgruppe, som er i fokus for det opsøgende og kontaktskabende arbejde.
Denne gruppe borgeres belastningsgrad illustreres ligeledes ved, at en betydelig andel
af de borgere, som angives at have egen bolig, overnatter på gaden eller natvarmestue
(38 pct.) og kan altså betegnes som funktionelt hjemløse. Herudover der er formodentlig mange, som overnatter i egen bolig, men i øvrigt opholder sig en stor del af tiden på
gaden, hvor det opsøgende og kontaktskabende arbejde finder sted.
For borgere uden egen bolig spørges medarbejderne om begrundelsen for, at borgeren
står uden egen bolig. Figuren nedenfor giver et overblik over svarfordelingen.
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Tabel 12.3: Hvorfor har borgeren ikke egen bolig?

Årsag til, at borgeren ikke har egen bolig

Andel i pct.

Borgeren er blevet sat ud af en tidligere bolig inden for de seneste 12 måneder

12

Der er venteliste til at blive anvist eller visiteret til en passende bolig

10

Der findes ikke egnede boliger eller botilbud til den pågældende borger i kommunen

11

Borgerens sociale og/eller psykiske problemer vanskeliggør at finde en egnet
bolig

41

Borgeren har vanskeligt ved at betale en husleje

7

Borgeren ønsker ikke at bo i egen bolig

9

Ved ikke

30

Antal borgere=203. Spørgsmålet stilles kun, hvis der svares, at borgeren ikke har egen bolig. Tallene summerer ikke
op til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds.

Figuren ovenfor viser, at den primære grund til, at borgerne ikke har egen bolig, er, at
det vurderes, at borgerens sociale eller psykiske problemer vanskeliggør arbejdet med
at finde en. Det er iøjnefaldende, at den begrundelse, som er en af de hyppigste for de
andre metoder (at borgeren er blevet sat ud af en tidligere bolig inden for de seneste
12 måneder), ikke vejer så tungt for borgerne, som er målgruppen for det opsøgende
og kontaktskabende arbejde. Dette kunne indikere, at borgerne er mere udsatte og
også præget af længere tids hjemløshed.
Nedenstående tabel illustrerer, hvor mange af borgerne der er skrevet op til en bolig
ved henholdsvis første og seneste indberetning. Spørgsmålet stilles kun, hvis borgeren
ikke har egen bolig.
Tabel 12.4: Er borgeren skrevet op til én af følgende boliger?

Boligtype

Første indberetning
Andel af borgere i pct.

Seneste indberetning
Andel af borgere i pct.

Borgeren er skrevet op til en almen bolig

7

7

Borgeren er skrevet op til en almen ungdomsbolig

0

0

Borgeren er skrevet op til en bolig eller
værelse i privat udlejning

0

0

Borgeren er skrevet op til en skæv bolig

1

0

Borgeren er skrevet op til et midlertidigt
botilbud (§ 107)

1

4

Borgeren er skrevet op til et længevarende botilbud (§ 108)

1

1

Borgeren er skrevet op til en anden bolig

1

2

Borgeren skrevet op til en bolig som er
opført eller tilvejebragt som en del af
Hjemløsestrategien/hjemløseplanen

1

2

Borgeren er ikke skrevet op til en bolig

75

59

Ved ikke

13

25

Første indberetning: antal borgere=151. Seneste indberetning: antal borgere=103. Spørgsmålet stilles kun, hvis der
svares, at borgeren ikke har egen bolig. Tallene summerer ikke op til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere
kryds.
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Som det kan ses i tabellen, er størstedelen af borgerne (59 pct.) fortsat ikke skrevet op
til nogen form for bolig ved seneste indberetning. Trods det, at andelen af borgere, som
ikke er skrevet op til en bolig, er faldet med 16 procent point i forhold til første indberetning, er der ikke blevet skrevet flere borgere op til de forskellige typer boliger. I stedet er andelen af ’Ved ikke’-besvarelser steget markant. Det synes således også som
om, at det er en udfordring at identificere relevante boligløsninger for borgere under
det opsøgende og kontaktskabende arbejde.
12.3 Arbejdet med stabilisering af borgernes boligsituation
I projektledernes statusindberetninger angives det, at der i forhold til stabilisering af
borgernes boligsituation er tale om indsatser, som kan tage meget lang tid. Mange af
borgerne har vanskeligt ved at tilpasse sig livet i en bolig, og derfor kan der være behov for meget grundlæggende botræning. Borgerne har levet et hårdt liv gennem meget lang tid, og deres adfærd kan tage meget lang til at ændre. Det er derfor erfaringen, at det kan være nyttigt at bygge videre på nogle af de faktorer, som borgeren
oplever som kendte og trygge fra livet på gaden. Det kan fx handle om vaner med at
gå på det lokale bibliotek.
Projektledernes statusindberetninger peger på, at der i de opsøgende og kontaktskabende indsatser generelt er tale om borgere med meget ringe kontakt til systemet,
hvilket kan være en stor udfordring i forhold til overhovedet at få givet disse borgere de
relevante tilbud.
I forlængelse heraf opleves det ligeledes her, at der er meget få botilbud til denne målgruppe – særligt til borgere med et misbrug. Samtidig er kendskabet til målgruppen og
deres særlige behov meget begrænset i de øvrige dele af det sociale system. Man oplever dermed en manglende fleksibilitet i forhold til at ville og kunne hjælpe borgerne, og
ofte opleves det i stedet, at man i dele af hjælpesystemet modarbejder den konkrete
indsats, man giver borgerne i projekterne i forbindelse med de opsøgende og kontaktskabende indsatser, ved fx at sanktionere borgerne i jobcentret.
I statusindberetningerne fra København påpeges i forlængelse heraf vigtigheden af at
have et tæt samarbejde med andre aktører i arbejdet med at stabilisere borgerens boligsituation. Eksempelvis understreges det som værende essentielt at have et tæt samarbejde i forbindelse med visitationen til egnede boliger i forhold til de psykisk syge
gadesovere, så der kan tages højde for, at ikke alle borgere kan motiveres til at ønske
en velegnet bolig eller en bolig i det hele taget. Når denne målgruppe er bosat i en velegnet bolig, har man ligeledes erfaret, at der er et behov for en lang overlevering til
andre instanser. Denne periode opleves af projektlederne som essentiel for en stabilisering af målgruppens boligsituation.
Fordelene ved et tæt samarbejde pointeres yderligere af kommunens brobyggere, som
sjældent er ude at hjælpe borgerne i deres eget hjem, hvorfor man i stedet har opbygget et tæt samarbejdet med SKP’ere og socialforvaltningen, således at man sikrer, at
borgeren modtager den fornødne støtte og økonomiske hjælp i hjemmet.
Det påpeges endelig, at en stabilisering af målgruppens boligsituation er blevet nemmere, efter at ACT-indsatsen er blevet indført i København.
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12.4 Baggrundsoplysninger for borgerne
I følgende afsnit bliver borgerne beskrevet ud fra henholdsvis deres køn, alder, nationalitet, forsørgelsesgrundlag og beskæftigelsessituation.
Den første figur viser borgernes køn.
Figur 12.2: Hvad er borgerens køn?

Antal borgere=394.

Som det fremgår, er hovedparten af borgerne under det opsøgende og kontaktskabende arbejde mænd (82 pct.).
Nedenstående figur giver en oversigt over borgernes aldersmæssige spredning.
Figur 12.3: Hvad er borgerens alder?

Antal borgere=394.

Hovedparten af borgerne (58 pct.) ligger i aldersgruppen 30-59 år. Det bør ligeledes
nævnes, at 8 pct. er unge mellem 18 og 24 år.
Den følgende tabel beskæftiger sig med borgernes nationalitet.
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Tabel 12.5: Hvad er borgerens nationalitet?

Nationalitet

Andel i pct.

Dansk

58

Øvrige nordiske lande

3

Øvrige EU-27

6

Øvrige Europa (inkl. Rusland)

3

Mellemøsten

8

Afrika

12

Andet

5

Ved ikke

5

Antal borgere=394.

Dokumentationen viser, at borgerne i det kontaktskabende og opsøgende arbejde oftere har en anden nationalitet end dansk sammenlignet med de andre indsatser i Hjemløsestrategien. Ud over de danske borgere (58 pct.) er der særligt mange afrikanere (12
pct.) og personer fra Mellemøsten (8 pct.).
Det er med andre ord kendetegnende, at borgere af anden nationalitet end dansk udgør en langt større andel af borgerne sammenholdt med de øvrige metoder. Det kan i
forlængelse heraf noteres, at næsten alle borgerne, der indgår i dokumentationen for
det opsøgende arbejde, befinder sig i København (samt et par enkelte på Frederiksberg). Situationen med hjemløse af anden nationalitet end dansk er i høj grad et storbyfænomen – og i særlig grad et københavnerproblem, hvilket stemmer godt overens
med ovenstående fordeling af borgerne efter nationalitet.
Den følgende tabel omhandler borgernes forsørgelsesgrundlag og beskæftigelsessituation.
Tabel 12.6: Hvad er borgerens forsørgelsesgrundlag?

Forsørgelsesgrundlag

Andel af borgere i pct.

Løn

1

Arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge

1

Kontanthjælp
Starthjælp/introduktionsydelse
Førtidspension

31
3
15

Folkepension

3

Ingen indtægt

9

Andet

5

Ved ikke

31

Antal borgere=394.

Ovenstående tabel viser, at borgernes forsørgelsesgrundlag primært er kontanthjælp
og førtidspension. Således får 31 pct. af borgerne kontanthjælp, mens 15 pct. får førtidspension. 9 pct. har ingen indtægt. Derudover er der 31 pct. ’Ved ikke’-besvarelser.
Nedenstående tabel giver en oversigt over borgernes beskæftigelsessituation.
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Tabel 12.7: Hvad er borgerens beskæftigelsessituation?

Borgerens beskæftigelsessituation

Andel i pct.

Ansat på ordinære vilkår

1

I fleksjob, skånejob, beskyttet beskæftigelse e.l.

0

I aktivering, herunder løntilskud og virksomhedspraktik e.l.

3

Ledig, men ikke i aktivering

27

Sygemeldt

3

Under uddannelse

1

Udenfor arbejdsmarkedet (fx pensionist, førtidspensionist)
Andet
Ved ikke

23
6
36

Antal borgere=394.

Figuren viser, at hovedparten er borgerne enten er ledige eller uden for arbejdsmarkedet. Det skal dog nævnes, at der er en relativt stor andel, der svarer ’Ved ikke’, hvilket
kan ses i forlængelse af, at mange af borgerne ikke har dansk nationalitet eller indtægt.
12.5 Sociale problemer
I det følgende sættes der fokus på borgernes sociale problemer, såsom misbrug, fysiske og psykiske gener samt evne til at klare dagligdagsopgaver, økonomiske problemer
og sociale problemer. Der spørges til disse emner ved hver opfølgning, men det er kun
svarene fra den sidste indberetning, der indgår i det følgende afsnit.
Borgerne i det opsøgende og kontaktskabende arbejde har sammensatte problemer.
Således har 63 pct. mellem 3 og 6 problemer inden for de domæner, der spørges til i
dokumentationen. Bemærkelsesværdigt er det endvidere, at 9 pct. ikke har nogen problemer, hvilket skyldes, at medarbejderne endnu ikke har tilstrækkeligt kendskab til
borgerne pga. karakteren af det opsøgende og kontaktskabende arbejde.
Nedenstående figur viser, hvorvidt borgerne har problemer inden for en række domæner.
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Figur 12.4: Borgernes problemer inden for otte forskellige domæner

Antal borgere=394. Svarkategorierne "I mindre grad", "I nogen grad" og "I stor grad" er i figuren slået sammen i
kategorien "Borgeren har problemer". I kategorien ”Totalt misbrug eller i behandling” er alle de borgere, der enten
har et misbrug af hash, stoffer eller alkohol, eller er i behandling for et af disse misbrug, lagt sammen.

Det er særligt værd at bemærke, at andelen af ’Ved ikke’-besvarelser er meget stor,
hvilket betyder, at det kan være svært at vurdere, hvad borgernes problemer reelt består i. Den store andel ’Ved ikke’-besvarelser kan blandt andet forklares med, at det
kan tage meget lang tid at få skabt kontakt og tillid til borgeren, således at man kan få
denne type viden om borgeren. Der kan gå meget lang tid med udelukkende at opsøge
og skabe kontakten til borgeren. For de borgere, hvor spørgsmålene er besvaret, er det
særligt psykiske lidelser, manglende socialt netværk samt til en vis grad misbrug, som
er udfordringen.
Når der spørges til, om borgerne har en § 141-handleplan, fremgår det ligeledes, at
kendskabet til borgerne i mange tilfælde er begrænset. Følgende figur viser, hvor mange af borgerne der på nuværende tidspunkt enten har en § 141-handleplan eller er blevet tilbudt en handleplan inden for de seneste tre måneder.
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Figur 12.5: Har borgeren en § 141-handleplan på nuværende tidspunkt, eller er vedkommende blevet
tilbudt en handleplan inden for de seneste tre måneder?
100%
90%

12%

10%

2%
3%

5%
0%

Ja, borgeren har en § 141handleplan

80%
Ja, en § 141-handleplan er under
udarbejdelse

Andel af deltagere

70%
60%

33%
38%
Nej, borgeren har ikke en § 141handleplan, men er blevet tilbudt
en handleplan inden for de seneste
3 måneder, og har ikke modtaget
tilbuddet

50%
40%

30%
20%

45%

51%

Nej, borgeren har ikke en § 141handleplan, og er ikke blevet
tilbudt en handleplan inden for de
seneste 3 måneder.
Ved ikke

10%

0%
Første besvarelse

Seneste besvarelse

Antal borgere=211. Figuren viser kun borgere med mere end 1 indberetning. Note 1: Det skal bemærkes, at det
opsøgende og kontaktskabende arbejde i Aarhus Kommune er af en sådan karakter, at borgeren ikke følges over tid,
hvorfor Aarhus-borgere ikke er indbefattet i ovenstående figur.

Figuren viser, at der er store udfordringer i forbindelse med at få tilbudt og udarbejdet
handleplaner til denne gruppe borgere. Der er således blot 10 pct. af borgerne, som har
en § 141-handleplan ved den seneste indberetning. For mere end halvdelen af borgernes vedkommende ved medarbejderne ikke, om der foreligger en handleplan. En tredjedel har ikke en handleplan.
Det skal dog bemærkes, at borgergruppen i det opsøgende og kontaktskabende arbejde er særligt udsatte og isolerede borgere med en meget svag eller ikke-eksisterende
kontakt til systemet. Karakteren af det opsøgende og kontaktskabende arbejde er således ofte præget af svingende kontakt til borgerne og deraf en meget begrænset viden
om deres livssituation.
12.6 Det opsøgende arbejdes karakter og målsætning
Noget af det særlige ved opsøgende og kontaktskabende indsatser er, at arbejdet ofte
finder sted på forskellige lokaliteter, idet medarbejdernes opgave er at finde frem til
målgruppen, dér hvor målgruppen opholder sig. Det er således interessant at få et billede af, hvor arbejdet reelt foregår.
Af metodebeskrivelserne og projektledernes statusindberetninger fremgår det, at der
overordnet set er en række fælles træk i de bagvedliggende overvejelser om tilrettelæggelsen af indsatserne. Dette drejer sig særligt om, at der i projekterne er lagt vægt
på:



Målgruppens adfærd og rytmer
Hvordan det vurderes, at relationsarbejdet i forhold til borgerne understøttes
bedst muligt
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Hvordan det bedst muligt sikres, at der er mulighed for at kunne handle i forhold
til målgruppens særlige behov – herunder hvordan der sikres samarbejde med
andre tilbud til målgruppen, og/eller at målgruppen henvises videre til andre relevante tilbud.

Tabel 12.8: Oversigt over, på hvilke tider af døgnet kommunerne arbejder med det opsøgende og kontaktskabende arbejde med deres forskellige målgrupper

Kommune

Målgruppe

Tidspunkt

Lokalitet

Målgruppe 1)

Primært i dagtimerne, dog med en

Som oftest på steder, hvor

Borgere, der
primært sover
på gaden

ugentlig aftenvagt og en månedlig
nattevagt.

der er mange mennesker: på
de store uddannelsesinstitutioner, biblioteker, centre og
åbne pladser i kommunen.

og konkrete
indsatser/
projekter
Frederiksberg Kommune

Københavns
Kommune

Generelt forsøger man at være til
stede i byen og på forskellige lokaliteter på forskellige tidspunkter af
døgnet, som også varieres i forhold
til årstidernes ændringer i borgernes
vaner og rytmer.

Ligeledes undersøges parker
og grønne områder generelt
for overnattende "gæster".

Målgruppe 2)

I kraft af indsatsens forankring på

Borgere, der
primært opholder sig på
natvarmestue

herberget Lærkehøj og natvarmestuen kan indsatsen finde sted hele
døgnet, dvs. ved fremmøde i
natvarmestuens åbningstid, om formiddagen i natvarmestuens lokaler
og hen over dagen.

Natvarmestuen og herberget
Lærkehøj

Psykiske syge
gadesovere

Alle tider af døgnet.

På grund af forankring og
organisering foregår indsatsen
i hele byen, både på gaden,
væresteder, herberger mv.

Udenbys
borgere

Arbejdet foregår primært i tidsrummet kl. 07-20.

Rundt omkring i de forskellige

Brobyggere

Hverdage i tidsrummet ca. kl. 07-18,
når det sociale system har åbent.

Indre Vesterbro.

hjemløsemiljøer, herunder på
gaden, væresteder og herberger.

Denne form er valgt, da indsatsen er
afhængig af samarbejdspartnere og
andre åbningstider.
Uden for denne arbejdstid har Mændenes Hjem, hvor indsatsen er forankret, døgnåbent.
Aarhus
Kommune

Projekt Gadesovere

Sene eftermiddagstimer og om aftenen. Projektet har gode erfaringer
med at tilpasse bussens åbningstider
til årstiden.

Indsatsen er primært i Aarhus
midtby, men udvides i højere
grad ud til forstæderne.
Bussen kører dog altid til
specifikke steder, hvis de får
en henvendelse.
Der foregår i øjeblikket meget
arbejde i centrum omkring det
døgnåbne værested.
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Det pointeres endvidere af projektlederne, at det er vigtigt at være vedholdende, fleksible og kreative i såvel det interne som det eksterne samarbejde om målgruppen i forsøget på at skabe brugbare løsninger for borgerne.
I København understreger brobyggerne vigtigheden af at bibeholde kontakten ved at
sørge for at komme i borgernes lokalmiljø og ”hilse på” med jævne mellemrum. Brobyggerne fortæller, at de arbejder opsøgende i et miljø, hvor der altid er 150–200 potentielle borgere, som kan have behov for hjælp og støtte. De prioriterer i denne forbindelse ikke at afvise nogen, men bemærker, at de fra tid til anden føler, at de ikke
har den fornødne tid til at følge en borgers sag helt til dørs.
På varmestuerne på Frederiksberg har de gode erfaringer med brug af udvidede åbningstider især i vinterhalvåret, hvilket de håber, at der også kan findes midler til næste vinter.
Nedenstående figur giver et overblik over, hvordan fordelingen ser ud, hvis man ser på,
hvor stor en andel, der arbejder med at skabe og vedligeholde kontakt og relation til
borgerne på forskellige lokaliteter.
Figur 12.6: På hvilke lokaliteter arbejdes der med at skabe eller vedligeholde kontakt og relationer til
borgeren?

Antal borgere=394. Tallene summerer ikke op til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds.

Af ovenstående figur kan det ses, at der hovedsageligt arbejdes med det kontaktskabende arbejde på gaden. Det andet mest hyppige sted at arbejde med indsatsen er på
væresteder/varmestuer, hvilket gør sig gældende for 28 pct. af medarbejderne, mens
arbejdet foregår på herberger i 12 pct. af tilfældene. 13 pct. af medarbejderne har telefonisk kontakt med borgeren i arbejdet med indsatsen.
Der er således en temmelig stor spredning i forhold til, hvor indsatses udmøntes, hvilket stemmer godt overens med denne udsatte og komplekse målgruppes færden.
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Tidspunktet for indsatsen er ligeledes interessant, da det ofte er nødvendigt at kontakte
borgerne på tidspunkter uden for normal arbejdstid. Nedenstående figur viser, på hvilke tidspunkter der arbejdes med at skabe eller vedligeholde kontakt og relationer til
borgerne.
Figur 12.7: På hvilke tidspunkter arbejdes der med at skabe eller vedligeholde kontakt og relationer til
borgeren? (Sæt gerne flere kryds)

Antal borgere=394. Tallene summerer ikke op til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds.

Af figuren fremgår det, at der er en meget stor spredning i forhold til, hvilket tidspunkt
medarbejderne arbejder med det opsøgende og kontaktskabende arbejde på. Arbejdet
forekommer dog oftere formiddag, eftermiddag og aften. Færrest medarbejdere angiver, at de arbejder på at skabe eller vedligeholde kontakter og relationer om natten (9
pct.).
Følgende figur illustrerer, hvor ofte medarbejderne arbejder med at skabe eller vedligeholde kontakt til borgerne.
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Figur 12.8: Hvor ofte arbejder du med at skabe eller vedligeholde kontakt og relationer til borgeren (omfatter også den kontakt, hvor borgeren kontakter dig, samt den tid, der bruges på at finde/kontakte
borgeren uden held)?

Antal borgere=394.

Ovenstående figur viser, at der er en iøjefaldende høj forekomst af ’Ved ikke’-besvarelser, som muligvis udtrykker, at arbejdet med denne metode i høj grad handler om at få
indsamlet systematisk viden om, hvordan der arbejdes, og at arbejdet med denne målgruppe kan være en meget vanskelig og langsommelig proces. Af de øvrige besvarelser
er det hyppigste interval mellem besøgene ca. en gang om måneden eller sjældnere.
De resterende besvarelser fordeler sig ved, at 16 pct. får besøg én gang om ugen, 12
pct. får besøg hvert 14. dag, 9 pct. får besøg et par gange om ugen, mens kun 4 pct.
får besøg dagligt.
Der er også variation i forhold til, hvad målet med arbejdet er. Nedenstående tabel viser, hvad sigtet med det opsøgende og kontaktskabende arbejde er.
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Tabel 12.9: Hvad er sigtet med det opsøgende og kontaktskabende arbejde over for borgeren på nuværende tidspunkt?

Sigte med arbejdet

Andel af borgere i pct.

At skabe kontakt til borgeren

57

At skabe en relation til borgeren

33

At vedligeholde en relation til borgeren

32

At udrede borgerens behov

59

At skabe kontakt mellem borgeren og sagsbehandler

28

At skabe kontakt mellem borgeren og relevant psykiatrisk behandling

13

At skabe kontakt mellem borgeren og relevant misbrugsbehandling

9

At skabe kontakt mellem borgeren og anden relevant behandling

3

At skabe kontakt mellem borgeren og frivillige organisationer

4

At etablere en boligløsning for borgeren
Andet

21
9

Antal borgere=394. Tallene summerer ikke op til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds.

Som det fremgår af tabellen, er det af stor betydning for medarbejderne at skabe en
god kontakt og relation til borgeren. Medarbejderne vurderer ligeledes, at et andet hovedsigte med det opsøgende og kontaktskabende arbejde er at få udredt borgeren på
ordentlig vis. For en mindre andel handler det om at bidrage til at skabe kontakt mellem borger og sagsbehandler eller andre behandlingstilbud. For en femtedel angives
det, at sigtet er at etablere en boligløsning.
12.7 Koordinering i enkeltsager
Af projektledernes statusindberetninger fremgår det, at erfaringerne fra projekterne
frem til nu peger på, at koordineringen med andre aktører i disse projekter møder større eller mindre udfordringer i det daglige arbejde. Samarbejdet er forankret forskelligt,
og vurderingen af samarbejdet med de forskellige aktører differentierer således kommunerne imellem.
I København påpeger man et særligt dårligt samarbejde med hospitalspsykiatrien,
mens samarbejdet vurderes som værende ringe med hhv. Kriminalforsorgen, § 110boformer samt læger og speciallæger. De resterende aktører, der samarbejdes med i
forbindelse med koordineringen af enkeltsager, vurderes at fungere i nogen grad.
På Frederiksberg vurderes samarbejdet overordnet at fungere i nogen grad, hvilket er
tilfældet for hovedparten af de eventuelle samarbejdspartnere. Samarbejdet vurderes
dog at fungere særlig dårligt med andre kommunale projekter for målgruppen og særlig
godt med § 110-boformer samt § 85-bostøtte.
I Aarhus har man flere positive erfaringer med samarbejdsformerne og påpeger et særlig godt samarbejde med hhv. socialpsykiatrien, læger og speciallæger, andre kommunale projekter for målgruppen samt frivillige organisationer. Dertil kommer, at samarbejdet vurderes at fungere i nogen grad med hospitalspsykiatrien, § 110-boformer
samt andre kommunale forvaltninger.
Projekterne peger derudover på en lang række forhold, som kan være henholdsvis
fremmende og hæmmende for, at samarbejdet og koordineringen fungerer godt.
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Figur 12.9: Oversigt over fremmende og hæmmende faktorer for samarbejde og koordinering i det opsøgende og kontaktskabende arbejde

Fremmende faktorer:
 Synlighed for målgruppen
 Klare kommunikationskanaler: En forudsætning for, at samarbejdet fungerer
optimalt, er bedre kommunikation instanserne imellem. Det er eksempelvis
afgørende, at der meldes tilbage ved markante ændringer i borgerens situation, så man undgår, at borgeren falder mellem to stole
 Samarbejde og viden: Det er vigtigt, at der er løbende kontakt instanserne
imellem og viden om hinandens kompetencer, således at borgeren kan blive
henvist til den rette hjælp og støtte
 Kendskab, tillid og respekt for hinandens tilbud og grænser
 Fælles mål: Et tydeligt fælles mål er befordrende for samarbejdet
 Fleksibilitet og kreativitet i samarbejdet.
Hæmmende faktorer:
 Nedskæringer og mangel på ressourcer
 Manglende viden om forskellige indsatsers start og sluttidspunkter, fx i forbindelse med afsoning af fængselsstraf
 Borgere løslades uden en handleplan
 Manglende eller forskellige socialfaglige udgangspunkter forvaltningerne imellem
 Manglende forståelse af målgruppens komplekse problemstillinger samt
ufleksibel tilgang til løsninger i systemet.

12.8 Etablering af tilbud til målgruppen efter endt forløb – herunder at fremskaffe
boliger
127 borgere er blevet afsluttet i metodedokumentationen for det opsøgende og kontaktskabende arbejde. Dette afsnit behandler borgerens videre færd efter afsluttet forløb. Således behandles borgerens boligsituation samt videre tilknytning til indsatser
efter endt metodeforløb.
Nedenstående figur viser, i hvor høj grad medarbejderne vurderer, at der er blevet
etableret tilfredsstillende tilbud til borgeren efter endt forløb.
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Figur 12.10: I hvor høj grad er der etableret et tilfredsstillende tilbud efter endt forløb?

Antal borgere=127.

Figuren viser et sammensat billede. På den ene side vurderes det, at i alt 43 pct. af
borgerne i høj eller i nogen grad har fået etableret et tilfredsstillende tilbud, mens det
for 34 pct. af borgerne vurderes, at der kun i ringe grad eller slet ikke er blevet etableret et tilfredsstillende tilbud til borgeren efter endt forløb. Dertil kommer, at knap en
fjerdedel har svaret ’Ved ikke’, hvilket er udtryk for, at man ikke længere har kontakt
til de pågældende borgere og dermed ikke ved, om der er etableret et tilfredsstillende
tilbud.
Både København og Frederiksberg peger i deres projektindberetninger på, at der er
store udfordringer forbundet med at placere denne gruppe borgere i egen bolig efter et
langt liv på gaden.
Først og fremmest er der store udfordringer knyttet til at indlemme borgerne i de eksisterende tilbud. Der har været et behov for tilpasning og tilvejebringelse af flere forskellige tilbud, således at målgruppen bedre kunne rummes. Systemet har derfor måttet være særdeles fleksibelt i arbejdet med at skabe og bevare en kontakt til disse borgere. Kommunerne angiver i denne forbindelse, at det i nogen grad har været muligt at
fremskaffe de nødvendige boliger til målgruppen. Kommunerne udtrykker yderligere, at
det ofte ikke er så enkelt at placere en borger i en bolig efter et langt liv på gaden. Det
opsøgende og kontaktskabende arbejde slutter oftest ikke ved, at borgeren sættes i
bolig, da der fortsat er et behov for kontakt og støtte.
I København efterlyser man i denne forbindelse efterværnsløsninger for tidligere stofmisbrugere, som har fået tildelt lejlighed. Man oplever, at der er høj risiko for ensomhed og dermed tilbagefald, hvis ikke borgeren finder noget fornuftigt at tage sig til efter
et langt liv med stoffer og relationer, hvor indtagelse af stoffer var omdrejningspunktet.
På Frederiksberg har man til tider haft problemer med jobcentrenes opfattelse af, at
borgerne skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet trods deres levevilkår, som indbefatter, at de overnatter på gaden eller på natvarmestuer, hvor de lever et meget ustabilt og hårdt liv, hvor de får meget lidt søvn. Personalet på ét af kommunens tilbud har
i den forbindelse forsøgt at påpege borgernes svære situation for en række jobcentre
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og sagsbehandlere, hvilket har medvirket til et bedre samarbejde omkring disse borgeres sag, som sikrer, at borgerne får mulighed for at få skabt en mere regelmæssig
hverdag. Dette har vist sig at være en god løsning for både borger og jobcenter, da der
på denne vis kun bruges kræfter på at løse borgerens beskæftigelsessituation, når dette realistisk set lader sig gøre.
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13. GOD UDSKRIVNING
God Udskrivning knytter an til målsætning 4 i Hjemløsestrategien:


Løsladelse fra fængsel eller udskrivning fra behandlingstilbud eller sygehus bør
forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen.

Fire kommuner (Aarhus, Esbjerg, Randers og Odense) arbejder med God Udskrivning i
forbindelse med deres arbejde under Hjemløsestrategien. I forhold til de øvrige metoder er der med God Udskrivning tale om en proces, hvor metoden udvikles (næsten) fra
bunden.
Der er i forbindelse med Hjemløsestrategien ikke afsat midler og ressourcer til at udvikle en helt ny metode på området, og derfor er der truffet beslutning om, at arbejdet
under Hjemløsestrategien på dette område begrænser sig til at lave en erfaringsopsamling og/eller nogle bud på samarbejdsmodeller i de deltagende kommuner og herunder
have fokus på, hvordan man kan tænke sundhedsområdet ind i forhold til borgernes
boligsituation og Housing First.
I dialogen med kommunerne har man drøftet, at fokus rettes mod at tænke "god indskrivning" ind på dette område, hvor kommunernes ansvar i forhold til borgerne er at
fastholde opmærksomheden på borgerens boligsituation. I samme forbindelse er det
vigtigt, at hospitaler og behandlingstilbud indtænkes som samarbejdspartnere i forhold
til den enkelte borger.
I metodearbejdet vil det primære fokus være på, hvordan man samarbejder og koordinerer med sundhedsområdet, herunder psykiatrien og somatiske afdelinger, og hvordan man sikrer, at relevant information bliver udvekslet mellem de relevante aktører. I
evalueringen vil arbejdet med God Udskrivning handle om at få beskrevet erfaringerne
fra de kommuner, der indgår i arbejdet. Hvordan sikres gode forløb, hvilke udfordringer
eksisterer, og hvilke erfaringer har kommunerne gjort sig ved at have et særligt fokus
på området?
Alle fire kommuner arbejder fortsat med at afklare problemomfanget i forhold til de
hjemløse i deres kommune, herunder hvor mange borgere det drejer sig om, og hvordan man kan arbejde videre i forhold til metoden. Herunder arbejder alle fire kommuner ligeledes med at afdække, hvorledes projektet kan kobles til allerede eksisterende
aftaler i sundhedsaftalerne. Erfaringen på tværs af de fire kommuner viser, at det er en
stor og kompleks opgave.
Erfaringer på tværs af de fire kommuner peger på nogle fællestræk i udfordringerne
med indsatsen. Udfordringerne drejer sig i særlig grad om at få metoden forankret i de
eksisterende samarbejdsaftaler og finde en model for, hvordan de somatiske afdelinger
kan inddrages og gøres aktive i arbejdet med udviklingen af metoden og i arbejdet med
de hjemløse.
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Udfordringerne drejer sig særligt om, at:




det er et stort og omfattende arbejde at få metoden kombineret med de eksisterende sundhedsaftaler. Der foreligger allerede aftaler om koordination og samarbejde i sundhedsaftalerne, men det tager tid at få dem indarbejdet.
få de somatiske hospitaler til at deltage i udviklingen af metoden samt at få udvalgt, hvilke somatiske afdelinger der skal samarbejdes med. Dette skyldes ikke
mindst, at det somatiske område er stort og komplekst.



få medarbejderne på de somatiske hospitaler til at identificere de hjemløse borgere. Der arbejdes derfor i de fire projekter på at finde en metode til, hvordan
medarbejderne på hospitalerne kan blive mere opmærksomme på, at patienten
er hjemløs.



medarbejderne på hospitalerne ved korte indlæggelser ikke når at spotte den
hjemløse.



der er særlige udfordringer i forhold til at sikre en dialog mellem medarbejderne
på hospitalerne og de kommunale medarbejdere ved udskrivninger uden for almindelig kontortid (efter kl. 16.00). Det er her uklart, hvem man kan kontakte i
kommunen, og der bliver derfor ofte ikke fulgt op på borgere med særlige behov, der udskrives uden for normal kontortid.

Alle fire kommuner arbejder i lokale arbejdsgrupper med at koordinere samarbejdet
mellem de forskellige aktører og tilvejebringe redskaber, der kan sikre den gode udskrivning med henblik på løsning af hjemløses boligsituation.
Derudover arbejder de fire kommuner på forskellig vis med at løse de ovennævnte udfordringer.
I relation til det somatiske område har man eksempelvis i Esbjerg Kommune overvejet
at trække på nogle af de erfaringer, man har gjort sig i Københavns Kommune i arbejdet med ansættelse af en socialsygeplejerske, der har særligt fokus på at sikre, at de
hjemløse borgere føler sig mere til rette på hospitalerne. Endvidere arbejdes der her på
at skabe en dialog med udskrivningskoordinatorer, der aktuelt kun inddrages i det omfang, der er pleje- eller omsorgsbehov efter udskrivelse. Det skal vurderes, om man
kan trække på erfaringerne herfra og på deres viden om sundhedsaftalerne.
I relation til problematikken om borgere, der udskrives efter kl. 16, arbejdes der i Randers Kommune med en akutmail, så den vagthavende sygeplejerske kan sende en "bekymringsmail" til kommunen, også uden for almindelig kontortid, og der så kan følges
op efterfølgende.
Der foretages ikke selvstændig indberetning for denne metode, men Servicestyrelsens
dialog med de fire kommuner – særligt via netværksmøderne – viser, at de fire kommuner arbejder forskelligt med denne metode og lige nu befinder sig på meget forskellige stadier i det metodiske arbejde. Dette skyldes ikke mindst, at den lokale organisering både kommunalt og regionalt og samarbejdet mellem de to sektorer i høj grad
varierer mellem de fire kommuner, og at udgangspunktet for at deltage i arbejdet med
metoden har været meget forskelligt.
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Denne forskellighed har ført til, at det er besluttet i efteråret 2011 ikke at afholde fælles netværksmøder. I stedet deltager konsulenterne fra Servicestyrelsen i de lokale
arbejdsgrupper for herigennem på bedste vis at understøtte den lokale indsats med
metoden.
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