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”Med hotelværelset kan vi gribe dem på sekundet.”

Sådan beskriver en gadeplansmedarbejder i projekt UDENFOR den indsats, organi-
sationen i halvandet år har eksperimenteret med. Hotelindsatsen er et skadesredu-
cerende og strategisk led i arbejdet med særligt sårbare gadesovere i København. 
For at skærme gadesoverne og skabe en form for stabilitet i deres tilværelse tilbyder 
vi dem at gå direkte fra gaden og ind på et hotelværelse. Herfra, med hotellet som 
tryg base, fortsætter det vigtige relationsarbejde, der skal bidrage til at forbedre 
situationen for den enkelte. Hotelindsatsen er ikke en opbevaringsløsning men en 
mulighed for at arbejde med gadesoverne, og den vil kun lykkes i kombinationen 
af de to: indkvartering og en social indsats.

Coronakrisen ansporede i starten af 2020 projekt UDENFOR til at optrappe brugen 
af hotelophold i vores arbejde. Det er en metode, som gadeplansmedarbejderne 
har benyttet før. Men den tilspidsede situation for hjemløse borgere i takt med, 
at samfundet lukkede ned, og det forhold, at mange hoteller stod tomme, gav 
mulighed for at hjælpe flere gadesovere væk fra gaden og desuden dokumentere 
metoden systematisk.

Målgruppen er mennesker, som allerede er faldet langt og hårdt gennem ét eller 
flere af det danske velfærdssamfunds sociale sikkerhedsnet. Når vi taler om at gribe 
dem, bilder vi os derfor ikke ind, at vi kan eliminere den voldsomme belastning, det 
er for et menneske at leve i hjemløshed. Indsatsen handler om at kunne sætte ind 
og handle i netop det øjeblik, hvor målgruppen ønsker det.

Siden 2020 har vi haft forløb med 13 borgere på hotel. De borgere har for første 
gang i lang tid kunnet sove i en seng, gå på eget toilet og tage et bad, når de ville, 
og de foreløbige resultater er ikke til at tage fejl af. Vi ser mennesker, der har levet 
en kummerlig tilværelse på gaden, få modet og overskuddet til at ændre på deres 
situation.

INTRODUKTION
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Det er de positive resultater, som er årsagen til, at projekt UDENFOR har udarbejdet 
denne erfaringsopsamling. Den gør status på hotelindsatsen og er et redskab til os 
selv i udviklingen af metoden. Vores primære formål er dog at levere et erfarings-
baseret indspark til arbejdet med en ny dansk hjemløsestrategi, som i skrivende 
stund er på trapperne.   

Erfaringerne fra vores hotelindsats vidner om, at selv for de særligt sårbare hjem-
løse borgere, der lever på gaden med svær psykisk sygdom og komplekse sociale 
problemer – en gruppe som ofte har lang vej ud af hjemløshed - er løsningen egen 
bolig med massiv og fleksibel, social støtte. Erfaringerne peger også på, at det er 
vigtigt, at de mennesker og det system, der skal hjælpe borgerne, forstår og er gea-
ret til, at vejen ud af hjemløshed for nogen er snørklet og kan kræve flere forsøge. 

Projekt UDENFORs hotelindsats beror til dels på principper, der også kendetegner 
den evidensbaserede tilgang til hjemløshed Housing First, som anvendes – om 
end i begrænset eller utilstrækkeligt omfang – på hjemløseområdet i Danmark1. 
Housing First er karakteriseret ved, at en indsats indledes med en stabilisering af 
boligsituationen i form af en permanent boligløsning samtidig med, at der ydes 
social støtte i det omfang, det er nødvendigt. En stabil boligsituation anses som for-
udsætning for at kunne arbejde med andre af borgerens problematikker afhængig 
af, hvad vedkommende ønsker og har behov for2. Housing First er udgangspunkt 
for de nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed, som Socialstyrelsen 
udgav i 20203, og det er en bredere implementering af Housing First-tilgangen, 
der ifølge Social- og ældreminister Astrid Krag skal være med til at bekæmpe 
hjemløsheden i Danmark.

INTRODUKTION

2 Benjaminsen, Lars et al (2017): Housing First i Danmark. Evaluering af implementerings- og forankringsprojektet i 24 kommuner.      
   København: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
3 Socialstyrelsen (2020): Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed. Odense.

1 Benjaminsen, Lars, Rune Agerskov Christensen og Mikkel Stamp Hundahl (2020): Udbredelsen af Housing First. Muligheder og  

    barrierer i implementeringen af Housing First på hjemløsområdet i Danmark. København: VIVE - Det Nationale Forsknings- og  
    Analysecenter for Velfærd.   
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Denne publikation, der således taler ind i arbejdet med en national hjemløsestra-
tegi, er derfor målrettet beslutningstagere, som er med til at skabe rammerne for 
de mennesker, der udstødes til en tilværelse i hjemløshed, og for de aktører, der 
arbejder for at forbedre hjemløse borgeres vilkår. Samtidig håber vi, at vores erfa-
ringer kan foranledige faglige diskussioner og inspirere arbejdet med mennesker i 
hjemløshed blandt andre aktører.

Erfaringsopsamlingen er blevet udarbejdet på baggrund af en gennemgang af 
journaler fra projekt UDENFORs arbejde med vores målgruppe, fem casestudier, 
interview med projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere og interview med to af 
de borgere, der har været på hotel. Alle personer såvel som beskrivelser af forløb er 
blevet anonymiseret.

På de følgende sider introducerer vi først projekt UDENFORs målgruppe og beskri-
ver herefter hotelindsatsen. Dernæst præsenterer vi de fire vigtigste resultater, som 
vi kan uddrage på nuværende tidspunkt. Afslutningsvis samler vi op og giver tre 
anbefalinger til den danske hjemløseindsats baseret på vores erfaringer.

INTRODUKTION
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målgruppe
SÆRLIGT SÅRBARE GADESOVERE
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Antallet af gadesovere har været stigende de sidste 10 år. Ifølge  den sene-
ste nationale kortlægning af hjemløshed fra 2019 udgør gruppen 11% af 
de ialt 6430 hjemløse borgere i Danmark. 

(Benjaminsen, Lars (2019): Hjemløshed i Danmark 2019 - National kortlægning. København: VIVE.)
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MÅLGRUPPE

En central pointe  i denne erfaringsopsamling er, at gruppen af hjemløse gadesove-
re, der lever isoleret i samfundet og med flere og komplekse støttebehov, har gavn 
af at blive tilbudt en vej ud af hjemløshed, der lægger vægt på privatliv, autonomi 
og sociale relationer.

Herunder har vi beskrevet de gadesovere, som projekt UDENFOR arbejder med til 
daglig, og som udgør målgruppen for hotelindsatsen.

Projekt UDENFOR har siden 1996 arbejdet med mennesker, der lever i gadehjem-
løshed. I de 25 år har vi været vidne til, hvordan vi som samfund svigter dem, der 
har svært ved at leve som andre, og som derfor overlades til sig selv under barske 
vilkår på gaden.

Gadesoverne er på benene i timevis. De vandrer byen tynd og samler flasker, søger 
ly for regn og strøm til telefonen på biblioteker, leder efter mad i skraldespande 
og hviler ømme fødder og tunge sind på bænke i parker. De bærer rundt på deres 
få ejendele i poser og har vigtige eller personlige genstande gemt i lommerne. 
Om natten søger de fleste tilflugt i mindre oplyste og affolkede områder af frygt 
for myndighederne4. Her kryber de ned i en sovepose på et stykke pap foran et 
butiksvindue, en fugtig madras i en park eller i ly af et telt i en skov og får ofte blot 
en kort og usammenhængende søvn.

Hver dag spiser de i sociale tilbud eller spiser slet intet. De skal bevæge sig langt, 
og nogle gange betale, for at kunne gå på toilettet eller tage et bad. 

Uger, måneder eller år på gaden tærer på kroppen, og listen af somatiske lidelser 
blandt gadesoverne er lang. De døjer eksempelvis med ubehandlet diabetes, 

4 Med vedtagelsen af regler om zone- og lejrforbud i Danmark i 2017 har politiet i dag mulighed for at give en bødestraf på 1.000  
   kr. og et zoneforbud fra en hel kommune, hvis en person har opholdt sig i en såkaldt utryghedsskabende lejr. Siden indførslen har  
   projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere observeret en adfærdsændring blandt gadesoverne i forhold til, hvor og hvordan de  
   lægger sig til at sove om natten. 
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MÅLGRUPPE

leverskader og hjerteproblemer. Gadesoverne kæmper også med psykiske lidelser 
fra angst og PTSD til svære skizofrenidiagnoser med paranoide forestillinger. Man-
ge bliver udskrevet efter korte eller længere forløb på somatiske og psykiatriske 
afdelinger – alt for ofte tilbage til et liv på gaden.

Det er mennesker, der ikke kan få den støtte, de har brug for fra det offentlige 
hjælpesystem eller som ikke selv har ressourcer til at opsøge hjælpen længere. Det 
er mennesker, der har oplevet så mange svigt og tillidsbrud i deres liv, at de har 
mistet håb om forandring og ikke længere tør række ud eller tage imod hjælp, når 
den endelig bliver tilbudt. Det er mennesker, som lever isoleret, men ofte ønsker 
sig det samme som alle andre: normalitet, at høre til og at have mennesker, der 
holder af dem, i deres liv.

Det er noget af det, vi med hotelindsatsten forsøger at tilbyde. 
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om indsatsen
ET VÆRDIGT TILBUD
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Da coronavirus spredte sig i samfundet i begyndelsen af 2020, var vi stærkt 
bekymrede. Hvad var konsekvenserne af gadesovernes dårlige helbred og ringe 
muligheder for at beskytte sig selv mod smitte? Og hvordan ville de klare sig, når 
flere af de faciliteter og tilbud, som de normalt er afhængige af, lukkede ned på 
grund af restriktioner?

Heldigvis blev der etableret flere initiativer og samarbejder, der skulle afbøde 
konsekvenserne for hjemløse og andre udsatte borgere i den alvorlige situation. 
Vores erfaring var, at der fra politisk hold blev lyttet til problemerne og skabt 
finansieringsmuligheder til gode løsninger. Projekt UDENFOR modtog midler fra 
regeringens hjælpepakke til hjemløseorganisationer, og det gav os mulighed for at 
hjælpe gadesovere væk fra gaden og ind på hotel. Det har vi gjort siden.

Helt konkret tilbyder projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere målgruppen 
et ophold på et hotel efter eget valg for herefter at tjekke ind med det samme. 
Borgeren afgør selv, hvor hotellet skal befinde sig og hvilke faciliteter, der er vigtige 
og derfor skal være tilgængelige. Denne tillidserklæring til målgruppen er et helt 
centralt aspekt ved indsatsen. Vi ved, at de magter opgaven og selv kan vælge et 
hotel, vi tager dem seriøst og de oplever, at der bliver lyttet til dem.

Det står i skarp kontrast til den umyndiggørelse, som mange mennesker i hjem-
løshed bliver mødt med i systemet.  Hjemløse borgere henvises til institutionerne; 
de kan overnatte på en sovesal med flere andre på en natcafé eller bo på et lille 
værelse på et herberg. Her skal de møde op på et særligt tidspunkt for at komme 
ind, dele toilet og bad med andre beboere og acceptere, at der er andre der opstil-
ler regler for deres færden.

I hotelindsatsen er opholdet betingelsesløst og på borgerens præmisser. Gade-
plansmedarbejderen tjekker ind sammen med borgeren og sikrer sig, at vedkom-
mende er tryg, men går som udgangspunkt ikke med op på værelset. Gadeplans-

OM INDSATSEN
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HOTELOPHOLD OG HOUSING FIRST

medarbejderen køber mad- og drikkevarer til værelset og koordinerer med andre 
tilbud, så borgeren ikke behøver at bekymre sig om måltider. Gadeplansmedarbej-
deren stiller ingen krav om faste møder, særlige aktiviteter eller delmål, men en 
del af indsatsen er, at vedkommende står på sidelinjen undervejs. Hotelopholdet 
er et redskab i relationsarbejdet, og gadeplansmedarbejderen vil holde en tæt kon-
takt for at holde øje med den udvikling, som borgeren gennemgår, med henblik 
på at kunne drage omsorg, motivere og yde praktisk hjælp.

Indsatsen udstikker ingen tidsfrist på hotelopholdene, da længden afhænger 
af den enkelte borgers situation. I nogle tilfælde lægger hotelopholdet op til en 
konkret begivenhed såsom et behandlings- eller jobtræningsforløb. Andre gange 
er indkvarteringen foregået mere spontant for at hjælpe en gadesover væk fra en 
dårlig situation, og så vil overvejelserne om næste skridt komme senere. 

Fleksibiliteten i hotelopholdenes varighed er vigtig, men det har undertiden 
skabt usikkerhed blandt gadeplansmedarbejderne, som har haft svært ved ikke 
at betænke økonomien. For mens borgerne generelt trives på hotelværelserne, 
har gadeplansmedarbejderne fra tid til anden stillet sig selv spørgsmålet, om de 
kunne forsvare det økonomisk. Denne usikkerhed vidner om, at vi endnu er i gang 
med at finde ud af, hvordan indsatsen på hotel bliver en meningsfuld og integreret 
del af vores arbejde med målgruppen.

Grundideen i hotelindsatsen er dog ikke ny for gadeplansmedarbejderne. Projekt 
UDENFOR har i mange år tilbudt mennesker at gå fra gaden til bolig og sørget for, 
at den sociale støtte fulgte med. Vi har hjulpet borgere i lejlighed, lejet værelser på 
pensionater, købt campingvogne og senest har vi tilbudt og faciliteret, at borgere 
kunne være med til at tegne og bygge deres egne huse5. Vi har også indkvarteret 
borgere på hotel i forbindelse med indsatsen ”den gode hjemrejse”, som vi bl.a. 
foretager i forbindelse med Københavns Kommunes Transitprogram. 

5 projekt UDENFOR (2021): Udenfor i Aarhus. Brugerinddragelse i byggeri af boliger og i etableringen af hjem. København: Fonden  
   projekt UDENFOR.
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Formålet med projekt UDENFORs hotelindsats er at give mennesker i 
hjemløshed et værdigt tilbud, så de kan få det bedre og få mod på at sætte 
mere langsigtede mål i deres tilværelse. Det gør vi alt sammen, mens vi 
holder dem i hånden. For i det store billede handler det om at hjælpe dem 
til (igen) at blive en del af og høre til i samfundet. 

HOTELOPHOLD OG HOUSING FIRST
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RESULTATER
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På de følgende sider beskriver vi de vigtigste resultater, som projekt UDENFOR 
på nuværende tidspunkt kan drage fra de forløb, vi har haft med borgere på ho-
tel. Resultaterne præsenteres som fire pointer, der kendetegner hotelindsatsen.  
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VÆK FRA GADEN OG IND NU

Når projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere har muligheden for at tilbyde 
gadesovere et hotelværelse, betyder det, at vi kan hjælpe et menneske direkte ind 
fra gaden. Det er ikke nødvendigt med forudgående handleplaner, og der skal ikke 
udarbejdes boligansøgninger. Den pågældende borger forpligter sig ikke på at 
gennemføre et konkret forløb eller deltage i faste møder. Gadeplansmedarbejderne 
kan handle med det samme og uden at stille betingelser.

At komme indenfor i lige netop dét øjeblik, hvor man er klar eller oplever at have 
særligt brug for det, har en øjeblikkelig effekt. Borgerne føler, at de bliver taget 
seriøst og anerkendt. Desuden øges den fysiske og mentale trivsel betydeligt, når 
de ikke længere skal lede – nogle gange forgæves – efter et tørt, lunt og trygt sted 
at overnatte. 

Mangel på sammenhængende søvn, dårlige sidde- og liggepositioner samt mange 
kilometer i benene for at samle flasker eller blot fordrive tiden, gør, at en stor del 
af gadesoverne er udmattede og ømme i kroppen. Når de er på gaden, oplever vi 
dem som stressede, angste og deprimerede, og de har ikke overskud til at skaffe sig 
adgang til et bad eller få vasket deres tøj regelmæssigt. Den situation kan vi være 
med til at vende, når vi tjekker dem ind på et hotelværelse.

RESULTATER

”Jeg ved nærmest på vej ud ad døren, at nu skal de have en lur – 
måske lige i bad først, men så under dynen og så bare sove i flere 
dage.”

- Gadeplansmedarbejder



30

Interviews med gadeplansmedarbejderne vidner om, at de gang på gang bliver 
overraskede over den markante forskel, de ser hos borgerne, blot få dage efter, at 
de er tjekket ind på et hotel. Gadeplansmedarbejderne beskriver borgerne som 
udhvilede, nyvaskede, rene i tøjet, og at de generelt lader til at tage mere vare på 
sig selv. Desuden oplever de, at borgerne får et helt nyt energiniveau, og at deres 
humør er markant forbedret. De kortsigtede overlevelsesstrategier på gaden erstat-
tes af mere langsigtede planer som følge af det overskud, borgeren får på hotellet.

Den konkrete skadesreduktion, som hotelopholdet udgør i form af en pause eller 
et første skridt væk fra gaden, kan betragtes som et mål i sig selv. Men hotelindsat-
sen har også stor betydning for selve relationsarbejdet.

Gadeplansmedarbejderne beretter om flere forløb, hvor hotelopholdet har styrket 
relationen til den pågældende borger. De knytter det til den spontane og betingel-
sesløse indkvartering i kombination med den positive oplevelse, at gå fra gaden og 
ind på et lunt, tørt og privat værelse.

Vi synes endvidere at se tegn på, at den positive oplevelse, som det er for mange, 
at komme ind på et hotelværelse i kombination med den styrkede relation til en 
gadeplansmedarbejder også kan bidrage til, at nogle borgere genetablerer en tillid 
til det danske hjælpesystem.

Det var tilfældet, da en gadeplansmed-
arbejder tilbød et hotelophold til en 
kvinde, som levede en isoleret og udsat 
tilværelse på gaden, og som derud-
over kæmpede med psykisk sygdom. 
Kontakten til kvinden havde i noget tid 
været sporadisk og svær, og den bar bl.a. 
præg af, at hun tidligere havde haft en 
dårlig oplevelse i psykiatrien. Hun var 

RESULTATER

”Den positive oplevelse 
på hotellet gør, at de tør 
stole på, at nogen vil dem 
det godt.”

- Gadeplansmedarbejder
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desuden afvisende over for alle former for hjemløsetilbud, som hun under ingen 
omstændigheder ville associeres med. Gadeplansmedarbejderen havde, i takt med 
coronakrisen og den efterfølgende nedlukning af offentlige faciliteter, observeret 
en bekymrende, fysisk udvikling hos kvinden samt en adfærd, der tydede på en 
forværring af hendes mentale helbred. Gadeplansmedarbejderen havde derfor op-
trappet det opsøgende arbejde for at komme i kontakt med kvinden. Det lykkedes 
og efter noget tid tog kvinden også imod hotelopholdet. Senere, efter hotelop-
holdet var ophørt, erfarede gadeplansmedarbejderen, at kvinden nu kom fast i et 
andet hjemløsetilbud. 

Jo mere borgerne bliver behandlet værdigt, desto større bliver troen på dem selv 
og på at omverdenen vil dem noget godt.

Flere borgere har mødt det spontane og betingelsesløse tilbud om et ophold på 
hotel med skepsis og har i første omgang afslået, når gadeplansmedarbejderne 
har præsenteret det. Psykisk sygdom og sprogbarrierer er medvirkende faktorer til, 
at nogle borgere til at begynde med har været meget afvisende eller blot uforstå-
ende over for tilbuddet. Men gadesovernes initiale skepsis skal angiveligt også 
ses i sammenhæng med de forventninger, som nogle af dem tidligere er blevet 
konfronteret med som klienter i det danske hjælpeapparat. Udsatte borgere mødes 
ofte af velfærdssystemet med krav om, at de skal kunne tage ansvar for eget liv og 
udvise den rette motivation6.  Det er krav, som kan være svære at efterleve, og så er 
det nemmere at takke nej.

Gadeplansmedarbejderne har været opmærksomme på, at det spontane og 
ubetingede hotelophold kan virke overvældende. Og som i alle andre situationer i 
gadeplansarbejdet har de respekteret et nej, men er vendt tilbage og har tilbudt det 

RESULTATER

6 Mik-Meyer, Nanna (2018): Fagprofessionelles møde med udsatte klienter. Dilemmaer i den organisatoriske praksis. København:  
   Hans Reitzels Forlag
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igen. Hovedparten af de gadesovere, som har fået tilbuddet, er endt med at tage 
imod et hotelophold.

Foruden de udfordringer, som coronakrisen har medført for gadesoverne generelt, 
har der også været akut opståede situationer, som har gjort tilværelsen på gaden 
uoverskuelig, desperat eller livstuende. Disse inkluderer hospitalsindlæggelser, 
afrusningsforløb, et tiltagende alkoholforbrug og en markant forværring af det 
mentale helbred. De situationer har skabt vinduer til at hjælpe gadesoverne, hvor 
tilbuddet om et hotelophold har været ”for godt til at sige nej til”, som én borger 
udtrykte det. Senest har Københavns kommunes mangel på omsorgspladser, hvor 
gadesovere kan opholde sig efter de er blevet vaccineret mod COVID-19, været 
årsag til, at nogle gadesovere har ønsket at komme ind på hotel for nogle dage.

”… han kom ind på et tidspunkt, hvor han havde gjort 
nogle gode ting for sig selv, som var gået i vasken, hvis 
han var blevet på gaden.”

- Gadeplansmedarbejder

RESULTATER
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” […] mange mennesker, også mig selv, står i en meget stresset situation. Og man 
vil mange ting. Men når du skal skaffe penge hver dag, om du har et stofmisbrug 
eller om du skal skaffe penge til mad, til cigaretter eller bare have tiden til at gå, 
så er det de færreste, der når deres mål. Hotelværelset giver en ro og et ståsted at 
starte fra.”
                 - Borger, efter hotelophold
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RESULTATER

FRA KORTSIGTEDE STRATEGIER TIL LANGSIGTEDE BESLUTNINGER

Det er vanskeligt at skabe forandring i sit liv, hvis man samtidig ikke ved, hvorfra 
man får sit næste måltid mad, eller hvor man kan tilbringe natten.

Udover den tydelige, fysiske og psykiske bedring, vi ser hos borgere, som har været 
på hotel i en periode, oplever projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere også, 
at flere af dem begynder at forholde sig mere til deres hjemløshedssituation eller 
andre problematikker i takt med den ro, som sænker sig over dem på hotellet.

På hotelværelset har de en lun og 
tryg seng at sove i og et køleskab, 
som gadeplansmedarbejderne 
sørger for indeholder mad og drik-
kevarer. Når basale behov som søvn, 
mad og tryghed er dækket, ser vi, at 
der ofte bliver tid og overskud til at 
tænke over, og måske forsøge at få 
styr på andre udfordringer i livet. Det 
betyder, at borgerne kan flytte fokus 
fra de kortsigtede overlevelsesstrate-
gier og rette blikket mod mere langsigtede mål for at skabe sig en bedre tilværelse. 

Projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere har eksempelvis erfaret, at borgere på 
hotel har reduceret et stort alkoholforbrug, er blevet mere sociale, har genoptaget 
kontakt med en hjemkommune, er startet stofbehandling, er begyndt i jobtræning, 
har fået et arbejde og én er på vej i egen bolig. Men måske vigtigst er, at flere har 
fået lyst til og mod på at skabe positiv forandring i deres liv.

Den stabilitet, som hotelopholdet skaber i borgerens tilværelse, forbedrer projekt 
UDENFORs muligheder for at hjælpe dem. Gadeplanmedarbejderne oplever, at det 

  
”På gaden handler det om at 
overleve. Vi kan ikke regne 
med, at de kan komme ud af 
hjemløshed, eller selv tage 
de nødvendige skridt, når de 
lever derude.” 

- Gadeplansmedarbejder
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er nemmere at lave aftaler med dem, at motivere dem og at åbne op for de svære 
samtaler: Hvad skal der ske i dit liv? Hvad kræver det for at nå derhen? Og den 
situation stiller krav til relationsarbejdet.  

Det er nemlig vores erfaring, at det som regel har ét ud af to udfald, når men-
nesker, som har levet forpint og isoleret på gaden, begynder at få det bedre og 
planlægger at ændre deres situation. 

Enten bliver de destruktive i deres handlinger, så de får svært ved at gennem-
føre det, som de har sat sig for. Det kan eksempelvis være at genoptage et stort 
alkoholforbrug eller undlade at overholde aftaler. Eller også bevarer de modet til 
at bevæge sig henimod det, som de ikke kunne eller ikke turde tidligere. Derfor 
anser vi relationsarbejdet som helt centralt i denne sårbare fase, hvor det er vigtigt, 
at gadeplansmedarbejderen står til rådighed, lytter, drager omsorg, motiverer og 
yder praktisk hjælp. 
 
I forlængelse af de positive resultater, som vi ser, når hjemløse borgere kommer 
indenfor og med social støtte begynder at tage skridt henimod en bedre tilværelse, 
oplever gadeplansmedarbejderne en gang imellem at støde mod en mur. Det sker, 
når borgeren skal hjælpes videre fra hotellet. 

På nuværende tidspunkt er der to grupper af hjemløse gadesovere, som projekt 
UDENFOR hjælper på hotel. Den ene gruppe består af danske statsborgere med 
rettigheder i det danske samfund. Den anden gruppe er EU-borgere, som ikke har 

”Det har bare været grotesk fra starten, og det er tankevækkende. Men det, der har 
slået mig mest, er Mads’ tålmodighed. Hvordan han har trukket vejret de gange, 
hvor kommunen har talt nedladende til ham og ikke overholdt aftaler. Han har 
virkelig skullet trække vejret dybt nede i maven. Men han har givet udtryk for, at 
det også er fordi, han har haft stabiliteten i hotellet og relationen til mig.”

- Gadeplansmedarbejder
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de samme muligheder for at få hjælp. Det betyder, at selv når de i forbindelse med 
hotelopholdet får det bedre, er motiverede og klar til at flytte sig, så er der ikke no-
get socialt tilbud til dem på den anden side – de kan få et arbejde eller rejse hjem. 
De begrænsede muligheder for at hjælpe dem gør, at risikoen for, at de ender på 
gaden igen, er stor. 
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AT HAVE SIT EGET PRIVATE STED

Et af de forhold, der går igen for mange af de mennesker, vi arbejder med i projekt 
UDENFOR, er, at de endegyldigt eller i perioder har fravalgt herberger og natcafeer 
for i stedet at leve og overnatte på gaden. Det skyldes, at de har svært ved at ophol-
de sig i de rammer, som institutionerne tilbyder. Det handler bl.a. om, at beboere 
på de midlertidige hjemløseinstitutioner lever dør om dør med mennesker, der 
kæmper med forskellige problemer. Dette forhold problematiseres også i en større 
undersøgelse af hjemløseboformer i Danmark, hvor beboere bl.a. giver udtryk for, 
at det skaber udfordringer i hverdagen i form af utryghed og støj7. 

På hotellet er der derimod hverken personale eller retningslinjer, som borgerne 
skal forholde sig til i samme omfang, og selve værelset er privat. Her er ro, hvis 
det er det, som den enkelte ønsker, for ellers kan fjernsynet køre hele natten. Det 
væsentlige er, at borgeren selv beslutter det. Det samme gør sig gældende, når det 
kommer til valg af hotel, idet borgerne selv kan vælge, hvilket hotel der passer til 
deres behov i forhold til beliggenhed og faciliteter. Indsatsen lægger således vægt 
på individets autonomi og skaber normalitet, som mange af de borgere, som vi 
arbejder med, ønsker.

Under coronaepidemien er der i Danmark såvel som i udlandet etableret for-
skellige hotelindsatser, hvor organisationer og lokale myndigheder har benyttet 
de mange, tomme hotelværelser til at indkvartere og dermed skærme hjemløse 
borgere, mens epidemien har braget. Projekt UDENFORs indsats adskiller sig fra 
flere af disse initiativer, da vi bevidst undlader at samle mange hjemløse borgere 
på ét og samme hotel. Det handler dels om, at vi gerne vil forhindre en situation, 
hvor beboersammensætningen transformerer hotellet til et herbergslignende sted 
med den uro og utryghed, som det kan medføre. Men det beror også på vores am-

”Det er meget at kræve af et andet menneske, hjemløs eller ej, at skulle leve et 
sted, hvor der er en masse mennesker og en masse forventninger og regler, som 
det tit er tilfældet på et herberg eller forsorgshjem.”

- Gadeplansmedarbejder

7 Benjaminsen, Lars, Theresa Dyrvig og Torben Gliese (2015): Livet på hjemløseboformer. Brugerundersøgelser på  
   §110-boformer. Købnehavn: SFI - Det Natioanle Forskningscenter for Velfærd.



39

RESULTATER

bition om, at vi med hotelindsatsen vil tilbyde en vej væk fra gaden, som er 
mere og andet end opbevaring og tydeligt adskiller sig fra de institutionelle 
rammer på natcaféer, herberger og forsorgshjem.

En anden årsag til, at nogle mennesker fra-
vælger herberger og natcaféer kan handle 
om deres egenfortælling. Flere af de 
mennesker, der udgør vores målgruppe, 
kæmper med svære psykiske lidelser - et 
livskår, som kan være hårdt at erkende - og 
nogle fastholder, at de ikke er hjemløse. 
Der er derfor mange, der ikke vil tage imod 
hjælp. Det helt ”almindelige” hotelophold 
kan her være en indgang til at få lov at 
hjælpe disse borgere, uden vi korrigerer 
deres egenfortællinger. Det erfarede ga-
deplansmedarbejderen i kontakten til den 

midaldrende, hjemløse kvinde, nævnt i et tidligere afsnit. I en lang periode 
nægtede hun at tage imod hjælp fra hjemløsetilbud, fordi hun ikke ville 
associeres med hjemløshed. Tilbuddet om et ophold på et hotel af eget valg 
var derimod acceptabelt. Her kunne hun godt bo, ikke som hjemløs klient, 
men som borger, der for en periode manglede tag over hovedet.

Der ligger en vigtig pointe i, at hotellerne i indsatsen udgør en tredje aktør. 
I og med projekt UDENFOR ikke driver hotellerne, skal vi ikke opstille regler 
for adfærd mm., og vi har heller ikke adgang til værelserne. Gadeplansmed-

”Jeg tror, at hotellet passer 
bedre ind i hendes forestil-
ling om, hvordan verden 
hænger sammen. Det 
passer bedre ind i hendes 
livsverden, at hun bor på 
hotel.” 

- Gadeplansmedarbejder
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arbejderne anser hotelværelset som borgerens private rum, og beder ikke om at 
komme med ind på værelserne. Adskillelse mellem indkvarteringen og den sociale 
støtte giver elastik i relationen, da borgeren eksempelvis kan forlade et møde med 
en gadeplansmedarbejder, hvis det bliver for meget og trække sig til sit eget sted. 

Adskillelsen mellem bolig og støtte i hotelindsatsen er dog ikke så skarp, som den 
der foreskrives i en Housing First-tilgang, da projekt UDENFORs gadeplansmed-
arbejder betaler opholdet. Det økonomiske aspekt har, som nævnt tidligere, også 
givet anledning til refleksioner, og til tider en tøven blandt gadeplansmedarbejder-
ne. Her er det dog vigtigt at bemærke, at den sociale indsats ikke ophører, selvom 
hotelopholdet gør eller bliver afsluttet tidligere end planlagt. 
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DEN SOCIALE RELATION ER AFGØRENDE

Relationsarbejde er det bærende element i projekt UDENFORs hotelindsats. Lige-
som i alle andre aspekter af vores opsøgende og udgående gadeplansarbejde, står 
den gode relation i centrum, når vi tilbyder en borger at tjekke ind på et værelse. 
Hotelopholdet har i sig selv en vigtig, skærmende og stabiliserende funktion, som 
vi har beskrevet i de forrige afsnit, men det skal følges op af en stabil og hyppig 
kontakt undervejs. 

Vores erfaringer med hotelindsatsen peger på, at hvis ikke gadeplansmedarbej-
deren fastholder en regelmæssig kontakt, er det vanskeligt at støtte op om den 
proces, som borgeren gennemgår på hotellet og dermed træde til undervejs, 
såfremt tingene begynder at gå skævt for borgeren. 

Det kan være en stor omvæltning at komme indenfor, hvis man har levet på gaden i 
længere tid. Nogle borgere oplever stilheden som øredøvende og den lukkede væ-
relsesdør klaustrofobisk. Flere af de mennesker, som vi arbejder med, lever fra hånd 
til mund på gaden, men når de kommer ind og får dækket deres basale behov, er 
der pludselig tid og overskud til også at mærke og tænke på de ting, der gør ondt. I 
disse tilfælde er det vigtigt, at gadeplansmedarbejderen er til rådighed og desuden 
opmærksom, når de svære følelser melder sig hos borgeren.

Relationsarbejdet spiller en central rolle, når vi tilbyder gadesoverne et hotelop-
hold, når vi støtter dem i at blive på hotellet, og når vi motiverer dem til at prøve 
noget nyt. Gadeplansmedarbejderen er med, hvis det går galt, og står klar, hvis en 
borger har behov for at prøve igen.

Det kan tage flere forsøg at hjælpe et menneske i hjemløshed indendørs, særligt 
hvis den pågældende person har levet på gaden i flere år. Blandt gadesovere har 
45% været hjemløse i mere end to år8.  Det bliver en vane at bo udenfor og mange 

8 Benjaminsen, Lars (2019): Hjemløshed i Danmark 2019 - National kortlægning. København: VIVE.
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gadesovere har gjort sig dygtige til det 
liv. Derfor kan vi ikke bare forvente, at 
det lykkes at blive inde i første omgang. 
I projekt UDENFOR har vi mange gange 
været vidne til, hvordan mennesker i 

de sværeste perioder af deres liv snubler og at der er tilbagefald, før de er klar til 
at forlade det, som er blevet en barsk men velkendt identitet og handlemønster. 
Derfor er det vigtigt med de bæredygtige relationer: vi er der, selvom borgerne 
kommer for sent til en aftale, forlader et behandlingsprogram eller ender på gaden 
igen efter de er kommet i bolig. Og vi bliver ved med at være der. Nogle borgere 
skal forsøge sig 20 gange før det lykkes at nå i mål med de planer, som de har lagt 
for sig selv, men vi ved, at det bliver lettere for hver gang.  

Alt dette implicerer, at der påhviler projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere 
et stort ansvar, når de tilbyder en borger et hotelophold. Det skaber mere arbejde 
i forhold til den pågældende relation, for der skal være tid til at følge en indsats 
til dørs. Gadeplansmedarbejderne gør sig således grundige overvejelser, når de 
tilbyder eller vælger ikke at tilbyde en borger et hotelophold. De bliver nødt til at 
vurdere, om de kan afsætte den tid, som det kræver at igangsætte og støtte op om 
et hotelhold.

”Jeg har nogle gange, når jeg overvejer om en person skal tilbydes et hotelop-
hold, været nødt til at kigge i min kalender og vurdere: har jeg overhovedet tid til 
det her? Jeg har tid til at indlogere vedkommende i dag, men kan jeg mødes med 
ham inden for de næste dage?”

- Gadeplansmedarbejder

”Jeg fandt ham udenfor - 
stivfrossen og på gaden igen, 
efter han var skredet fra det 
job, som han havde fået.”

- Gadeplansmedarbejder
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”Det var meget betryggende ikke bare at 
blive overladt til sig selv.”

     
       - Borger, efter hotelophold

”Privatliv. Jeg kunne virkelig godt lide det. Det var godt for 
mig. Nu, hvor jeg er tilbage på gaden, drikker jeg igen.”  
     
    - Borger, efter hotelophold
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De foreløbige resultater fra projekt UDENFORs brug af hotelophold 
i arbejdet med hjemløse gadesovere er lovende. Vi ser mennesker, 
der på overraskende kort tid har fået det markant, fysisk bedre, som 
giver udtryk for større livsglæde, og som i højere grad indgår i sociale 
fælleskaber eller agerer i sociale konstellationer. For nogle ser det ud 
til at være første skridt væk fra gaden.
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Som vi har redegjort for på de foregående sider er hotelindsatsen en metode i 
relationsarbejdet med fokus på indkvartering, som virker godt fordi den:

1) har effekt med det samme, idet den handler i netop det øjeblik, hvor den enkelte 
gadesover udtrykker et ønske om at komme indenfor; 

2) sikrer den stabilitet, der skal til for at borgeren har overskud til at overveje, 
italesætte og siden påbegynde mere langsigtede livstrategier; 

3) anerkender og understøtter værdien i privatliv og selvstændighed; og

4) på intet tidspunkt efterlader den enkelte borger alene i processen.

Disse vigtige aspekter ved hotelindsatsen knytter den til Housing First-tilgangen, 
der netop baserer sig på principper om skadesreduktion, stabilisering af boligsitu-
ation, adskillelsen af bolig og støttetilbud, selvstændige boliger, selvbestemmelse 
og endelig forpligtelsen til at yde borgeren social støtte, så længe det er nødven-
digt.  Af samme årsag har vi i projekt UDENFOR betegnet indsatsen som ’Housing 
First på hotel’. 

Hotelindsatsen kan betragtes som en ultimativ form for Housing First, idet ga-
desoverne bogstaveligt talt går direkte fra gaden og ind på et værelse. Til sammen-
ligning er ventetiden på en boligplacering typisk 2-3 måneder i Odense Kommu-
ne, som har haft succes med at implementere Housing First i den kommunale 
hjemløseindsats9. 

Projekt UDENFORs erfaringer med hotelindsatsen anskueliggør ikke blot potentia-
let i en Housing First-tilgang, de slår også fast, at den bedste indsats for gruppen af 
særligt sårbare gadesovere er at blive hjulpet direkte fra gaden og til eget sted.

OPSAMLING OG ANBEFALINGER

9 Benjaminsen, Lars og Anne Brink Nandrup (2020): Housing First i Odense. En undersøgelse af indsatsens resultater og økonomiske  
    aspekter. København: VIVE.
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TRE ANBEFALINGER TIL DEN DANSKE HJEMLØSEINDSATS

1: EGEN BOLIG EFTER EGET ØNSKE
Mennesker i hjemløshed er i krise – de skal tilbydes den hjælp, de har behov 
for, men også et trygt sted at leve. Projekt UDENFORs hotelindsats over for 
særligt sårbare gadesovere bekræfter Housing First-tilgangens grundlæggen-
de idé om, at en stabilisering af en borgers boligsituation skaber de bedste 
forudsætninger for, at vedkommende kan forbedre sin livssituation. På hotel-
let, som de selv er med til at vælge, får gadesoverne ro, tryghed og privatliv, 
og det giver dem overskud til at skabe positiv forandring i deres liv. En dansk 
hjemløseindsats skal sikre, at alle mennesker i hjemløshed, i starten af 
et indsatsforløb, tilbydes en selvstændig bolig, der passer til deres øn-
sker for boligtype og beliggenhed samt individuelle støttebehov. At løfte 
denne opgave forudsætter en udvikling af boligmassen. Socialpsykiatriske 
botilbud skal sikre tidsvarende og trygge rammer samt privatliv for beboerne. 
Der skal være nok betalelige, almene boliger for de mennesker, der kan og vil 
bo selv. Samtidig må vi som samfund være åbne over for andre måde at leve 
på og være med til at udvikle og støtte op om alternative boligformer. Vi løser 
ikke problemet med hjemløshed ved at placere mennesker i boliger, hvor 
de ikke kan være. Vi skal skabe mulighederne for, at alle kan leve et godt og 
værdigt liv.

På baggrund af erfaringerne fra projekt UDENFORs hotelindsats samt organisationens 
mange års arbejde med gadesovere præsenterer vi nedenfor vores input til en ny hjemlø-
sestrategi. Vores ambition er, at også de særligt sårbare gadesovere, der ofte har lang vej 
ud af hjemløshed, kan hjælpes til eget hjem.
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2: TID, TÅLMODIGHED OG EN FLEKSIBEL, SOCIAL INDSATS
Projekt UDENFOR ved af erfaring, at nogle hjemløse borgere er så svært be-
lastede af psykisk sygdom og lever så isoleret fra det omgivende samfund, 
at det kræver en længerevarende gadeplansindsats at få etableret den 
kontakt og tillidsfulde relation, der skal til for, at de vil tage imod hjælp. 
Tid og tålmodighed har altid været et afgørende led i vores indsats over for 
særligt sårbare gadesovere. Vores erfaringer med at indlogere gadesovere 
på hotel peger desuden på, at relationsarbejdet skal følge med, når mål-
gruppen rykker indenfor. Gennem omsorg, motivation og praktisk hjælp 
kan vi understøtte, at de har det godt og bliver derinde, ligesom vi  kan stå 
klar, hvis det går galt og de havner på gaden igen. Den danske hjem-
løseindsats bør prioritere det opsøgende og relationsopbyggende 
arbejde. Derudover skal alle hjemløse borgere tilbydes et individuelt 
og fleksibelt støtteforløb, som kan justeres i intensitet undervejs og 
som varer så længe som nødvendigt. Hjemløseindsatsen skal afspejle, 
at vejen ud af hjemløshed ikke er snorlige for alle. Borgere, der ”snubler” 
på vejen og f.eks. glemmer aftaler, forlader behandlingsforløb eller ikke 
kan blive i en bolig, skal ikke straffes men derimod tilbydes ekstra hjælp og 
flere forsøg.

3: HJÆLP TIL UDENLANDSKE BORGERE I GADEHJEMLØSHED
De nationale kortlægninger af hjemløshed i Danmark indikerer, at antallet af 
udenlandske borgere på gaden er stigende. Det er også en tendens, projekt 
UDENFOR registrerer i vores gadeplansarbejde i København. Samtidig er 
muligheden for at hjælpe de hjemløse udlændinge primært begrænset til 
akutte indsatser. Erfaringerne fra vores hotelindsats peger imidlertid på, at en 
Housing First-model også er egnet til at hjælpe hjemløse EU-borgere væk fra 
gaden. Vi har set, at den stabilitet og hjælp, vi kan give dem på hotellet, bety-
der, at nogle f.eks. bliver i stand til at få et arbejde, mens andre får mod på og 
rustes til at vende tilbage til deres hjemland. En dansk hjemløseindsats bør 
forholde sig til gruppen af udenlandske borgere på gaden i Danmark. 
De skal tilbydes en tryg og stabil boligløsning samt den nødvendige, 
sociale støtte og sundhedsmæssige hjælp, så de kan arbejde med 
andre af deres problematikker og herved komme ud af hjemløshed. I 
flere år har vi i Danmark straffet og gjort livet mere besværligt for hjemløse, 
udenlandske borgere. Det eneste, som vi har opnået, er at fastholde dem i en 
uværdig tilværelse på gaden. Det er på tide, at vi gør noget andet. 






