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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 5. november 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 67 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Marie Bjerre (V). 

Spørgsmål nr. 67: 

”Vil ministeren redegøre for udbredelsen af bostøtteindsatser i kommunerne i forbin-

delse med bekæmpelse af hjemløshed, herunder udbredelsen af metoderne ACT, ICM 

og CTI?” 

Svar: 

Socialstyrelsen oplyser, at den seneste opgørelse af udbredelsen af de specialiserede 

bostøttemetoder inden for Housing First-tilgangen er fra 2017, ’Veje ind og ud af 
hjemløshed’ af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Un-

dersøgelsen beskriver, at fire pct. af borgere i hjemløshed får en bostøtteindsats base-

ret på Housing First. Tallet beskriver andelen af personer i hjemløshed, der i perioden 

2009 til 2015 har fået en indsats baseret på Housing First set i forhold til de samlede 

data om borgere i hjemløshed i samme periode opgjort i de nationale kortlægninger og 

på boformerne.  

Målgruppen for en Housing First-baseret indsats er borgere, der har et komplekst 

støttebehov. Det kan være borgere med misbrug, psykisk sygdom, dårlig økonomi, 

kriminalitet, manglende socialt netværk og ringe arbejdsmarkedstilknytning. Kom-

munerne kan differentiere indsatsen ud fra borgerens støttebehov med de tre speciali-

serede støttemetoder, CTI (Critical Time Intervention), ICM (Intensive Case Manage-

ment) og ACT (Assertive Community Treatment).  

Med Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og 

arbejdsmarkedsområdet 2020-2023 blev der afsat midler til at gennemføre en videns-

afdækning, der skal være med til at styrke implementeringen af Housing First i Dan-

mark. Vidensafdækningen består af tre undersøgelser, hvor af den ene kortlægger den 

aktuelle udbredelse af bostøttemetoder fra Housing First i Danmark. Kortlægningen 

forventes afsluttet i foråret 2021. 
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