
Redigeret chat-spor fra webinaret 
Hvem er de unge i hjemløshed? 
 

Chatten nedenfor er redigeret. Der er udeladt diverse kommentarer af typen ”hej”, ”glæder mig”, ”lyden 

forsvandt” og ”tak for et godt webinar”, og herudover er alle personhenførbare oplysninger enten slettet 

eller anonymiseret. 

 

Hejsa, må man videregive de slides og den optagelse, vi får? Jeg tænker på projektdeltagerne i Unge med 

kant Hovedstaden (VIVE er evaluator). 

Du må gerne dele slides og link til optagelsen 

En kollega og jeg har søgt midler til et forskningsprojekt om unge hjemløses møde med velfærdssystemet, 

så jeg glæder mig meget til at blive klogere med dagens webinar :) 

Det lyder vel nok spændende med forskningsprojektet! Kunne være interessant at høre nærmere om! Især 

når man selv sidder i en kommune. 

ja, vi håber, vi får midler, så vi kan komme i gang med det enormt spændende forskningsprojekt! Du må 

gerne sende mig en mail, så kan jeg holde dig opdateret: [mailadresse udeladt af GDPR-hensyn] 

Super - det gør jeg! 

Hvor mange unge hjemløse følges?  

Hvad dør de unge af? 

Har de unge noget køn? Er der en forskel? 

må vi evt få en kopi af rapporten? 

Man kan finde rapporten her: https://www.vive.dk/da/udgivelser/hjemloeshed-i-ungdommen-15045/ 

Har i kigget på betydningen af efterværn og omfanget af efterværnsindsatsens betydning? 

hvor mange unge hjemløse er der tale om? 

Har du eksempler på indsatser, der adresserer den kompleksitet, du omtaler? Eller kan sige noget mere om 

hvad indsatsen skal kunne og hvornår den bør gives? 

Er der særlige psykiatriske diagnoser, der fylder i gruppen? 

Kan I sige noget om, hvad der kan lede til, at unge kommer i hjemløshed, når de ikke har været tidligere 

anbragte? 

Har I kigget på sammenhængen mellem de unges netværk og hjemløshed 

En kommentar: Jeg arbejder i en såkaldt specialiseret indsats målrettet at hjælpe de unge hjemløse i bolig 

og komme videre i livet. i dette arbejde oplever vi mange barrierer, hvoraf den største er mangel på 



betalelige boliger. Derudover oplever vi at fx psykiatrien har svært ved at hjælpe og rumme de unge, der 

har dobbeltdiagnoser samt at der er alt for lang ventetid, i hvilken de unge kan nå at få det meget værre...  

Og til snakken omkring anbragte unge, så har jeg indtrykket af, at der er et stort mørketal i form af, at 

mange unge burde have haft en foranstaltning eller en anbringelse, men har ikke fået det. Dette er unge 

som lever under virkelig dårlige opvækstvilkår, men som ikke har fået hjælp/er gået under radaren. 

er der nogen af de unge, der kommer i bolig, men vender tilbage til hjemløshed? ved du noget om andelen? 

Hvem skal være aktører i Housing first? Placeret i KUI? 

Bo -Selv app kan være en hjælp i arbejdet med unge, Den er udviklet i samarbejde med tidligere anbragte 

Hvad kunne de alternative boligløsninger være? 

Vil I udspecificere de påtænkte faggrupper? 

Bygger de 4 emner i boks 3 (\under taget\") på de unges egne oplevelser med, hvad der gjorde en forskel i 

deres liv? Betyder fx uddannelse eller et job ikke noget?" 

Til Karin Egholm: Er der tænkt etnicitet ind i opsporingen?  

Har en antagelse om at der er en del 2 etniske, som \putter\" sig?" 

Hvor kan jeg henvende mig, hvis jeg har idé til alternativ boligløsning?  

Lars understregede at varigheden af efterværnet i ungdommen havde stor betydning. Jo længere, jo 

mindre risiko for hjemløshed. Hvorfor er denne logik ikke til stede mere ift. at komme ud af hjemløshed? 

CTI er jo netop tidsbegrænset/kortvarig.  

Hvordan modtager de unge ordet bekymring? - Mit spørgsmål handler om SPROG, hvad kalder vi tingene, 

og hvilket signal er der i det anvendte ord 

cirka en fjerdedel af de unge i hjemløshed er indvandrere eller efterkommere - andelen med psykiske 

lidelser eller misbrugsproblemer er generelt lavere i denne gruppe end blandt de unge i hjemløshed med 

dansk baggrund - det kan være tegn på at der skal mindre til, før unge med indvandrerbaggrund kommer 

ud i hjemløshed 

@Lars Benjaminsen, kan der konkluderes, at indsatser mod hjemløshed bør kombineres med boligsociale 

indsatser i områder med en høj andel af indvandrere / efterkommere?  

Ja, det var en meget interessant pointe, at kvaliteten af efterværn også bør indgå 

Det kunne være en force. Men umiddelbart tror jeg de 2 etniske, fler-generations etc. unge mennesker 

forlader de almennyttige områder i forbindelse med hjemløhed. 

På Socialstyrelsens hjemmeside kan I læse \Housing First for unge - Vidensnotat om unge og hjemløshed\", 

der bl.a. beskriver særligt udsatte målgrupper for hjemløshed bl.a. unge med minoritetsbaggrund. Find 

også opsporingsguide og kursuskataloget på hjemløshedsområdet her: 

https://socialstyrelsen.dk/unge/hjemloshed/udgivelser" 

Flere ansatte på tværs af psykiatri og kommuner, stadig en mangelvare, som måske kunne afhjælpe noget. 



Hvordan forestiller I jer, at private organisationer kan bidrage med løsninger? kommer slev fra Kirkens 

Korshær. 

Spørgsmål til Karin: Hvis støtteordningerne skal være kommunalt forankrede, hvad sker der så hvis/når de 

unge flytter kommune? Er der risiko for at miste/overse nogle som følge af dette?  

Har vi data om hvem det er der får eftervæn og hvad hvor stor deres kompleksitet er?  

Flytter de unge meget rundt i landet, og hvis ja, hvad betyder det for den social indsats?  

I Københavns Kommune kan vi ikke se, at der er positiv sammenhæng mellem længden af efterværn og 

undgåelse af hjemløshed. En intern undersøgelse viste fx at 80 % af de unge, som har modtaget efterværn, 

efter 2 år befinder sig i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed. Derimod har vi begyndende positive 

erfaringer med CTI som efterværnsindsats i forebyggelsen af hjemløshed  

Boligsociale indsatser i samarbejde med kommuner og helhedsplans-tiltag. Mellemfolkeligt Samvirke har en 

indsats som fokuserer på kendskab og brug af de demokratiske rettigheder og muligheder. Mere af den 

slags. 

@admin: Vil I sende chatnoterne ud også efterfølgende? Der er nogle virkelig værdifulde spørgsmål og 

oplysninger her.  

Vi prøver, om vi kan kopiere chatnoterne ind i et dokument, som vi lægger på hjemmesiden 

Vigtig pointe fra København at der skal nye og stærkere metoder til i efterværnsindsatsen 

Alle Kommuner skulle tvinges i ordningen og samarbejde på tværs 

Og der er stort behov for at den unge får støtte fra fx mentor til at have den kontakt til ny kommune. 

[navn], Kan du sende mig den interne undersøgelse. Den lyder interessant. Mvh [e-mail udeladt] 

Ja netop - CTI er en meget intensiv indsats og den kan ikke anvendes med succes overfor alle... 

Barnets lov lægger jo op til inddragelse af de unge selv - det skal vi også huske! 

Stærk udgangsreplik Karin! Det giver håb. 

Tak for et interessant webinar. Har noteret mig at deleboliger og overgangsboliger kan være en boligløsning 

for den unge.  

Jeg er i gang med et forskningsprojekt om koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske 

vanskeligheder og samtidigt misbrug. Jeg tænker viden om KI planer kan bruges i arbejdet med unge 

hjemløse 

 


