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Notat 

 

 

Til Jette Jensen, Enhedslisten 

Til Orientering 

Kopi til Aarhus Byråd 

 

 

 

Besvarelse af 10-dages forespørgsel vedrørende indlagte hjem-

løse 

 

Byrådsmedlem Jette Jensen, Enhedslisten har fremsendt forespørgsel ved-

rørende Aarhus Kommunes indsats i forhold til indlagte hjemløse.  

 

Nedenfor følger svar på de fremsatte spørgsmål. 

Spørgsmål 1:  

Hvad er det seneste kendte antal hjemløse i Århus? Det nuværende skøn?   

Svar:  

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd foretager hjemløsetællin-

ger hvert andet år i uge 6. 

Den seneste hjemløsetælling blev foretaget i 2015. Af denne tælling frem-

går, at der i uge 6 var i alt 668 hjemløse borgere i Aarhus Kommune.  

Der er i 2017 i uge 6 foretaget en tilsvarende hjemløsetælling. Resultatet af 

tællingen foreligger dog først i efteråret. Det er på nuværende tidspunkt ikke 

muligt at komme med et kvalificeret skøn på omfanget af hjemløse. 

Spørgsmål 2:  

Hvordan er den etniske baggrund blandt de hjemløse? (der er en særlig 

gruppe af grønlændere og også andre med anden etnisk baggrund, der har 

særlige behov.)  

Svar:  

Størstedelen af de hjemløse i Aarhus er etniske danskere. Ifølge SFI’s hjem-

løsetælling fra 2015 er 8% af de hjemløse i Aarhus grønlændere, mens 23% 

har mellemøstlig eller afrikansk baggrund.  
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Det skal i den forbindelse understreges, at for at kunne blive indskrevet på et 

kommunalt forsorgstilbud er det et krav, at borgeren har lovligt ophold i 

Danmark. 

Spørgsmål 3:  

Hvor mange af dem er tilknyttet psykiatrien? 

Svar:  

Ifølge SFI’s måling i 2015 havde 57% af de hjemløse i Aarhus psykiske ud-

fordringer. Det vides ikke, hvor mange af dem, der var/er tilknyttet psykiatri-

en. 

Aarhus Kommune har grundet krav om anonymitet, ingen indsigt i hvilke 

borgere, der modtager ambulant psykiatrisk behandling i regionalt regi. 

 

Der er muligt at borgeren, af sig selv fortæller en eventuel bostøtte om at 

have modtaget ambulant psykiatrisk behandling i regionalt regi, men der 

foretages ingen samlet kommunal registrering heraf. 

Den eneste gruppe af borgere, der er tilknyttet psykiatrien og som Aarhus 

Kommune modtager oplysninger omkring er de færdigbehandlede borgere, 

der har været indlagt i en seng på et psykiatrisk hospital og hvor Psykiatrisk 

hospital vurderer, at Aarhus Kommune efterfølgende skal yde en opfølgende 

indsats.  

Der findes ingen præcis opgørelse af hvor mange af de borgere, der været 

indlagt på psykiatrisk hospital, der har været hjemløse i en kortere eller læn-

gere periode enten før eller efter indlæggelse. 

Spørgsmål 4:  

Hvor mange hjemløse har det seneste år været indskrevet på Psykiatrisk 

hospital? 

Svar:  

Se svar på ovenstående spørgsmål. 

 

Spørgsmål 5:  

 

Hvor mange med psykisk lidelse befinder sig på kommunens forsorgshjem, 

og hvordan er samspillet med Psykiatrisk hospital?  
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Svar:  

 

Der findes ikke en samlet opgørelse over antallet af borgere med en psykisk 

lidelse, der befinder sig på forsorgshjem i Aarhus Kommunes.  

 

I forhold til samarbejdet med psykiatrisk hospital afholdes månedlige møder 

mellem Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Socialfor-

valtningen og afdelingerne Q, P og R på Psykiatrisk hospital. Der er her et 

godt samarbejde i forhold til såvel borgere, der er færdigbehandlede og bor-

gere, der genindlægges.  

 

Spørgsmål 6: 

Hvor mange er ikke blevet udskrevet på grund af mangel på tag over hove-

det? 

Svar:  

Socialforvaltningen har ikke kendskab til antallet af borgere, der ikke er ble-

vet udskrevet grundet mangel på tag over hovedet.  

For de borgere, der findes at være færdigbehandlede på Psykiatrisk Hospital 

sikrer Socialforvaltningen, at borgeren har et tilbud om tag over hovedet ved 

udskrivning. Dette tilbud kan være enten egen bolig, ophold på et botilbud 

eller på et forsorgshjem. 

Der kan være tilfælde, hvor Psykiatrisk hospital ikke vurderer, at Aarhus 

Kommunes serviceniveau på dette område er tilstrækkeligt, og at de derfor 

vælger ikke at udskrive borgeren. Det skal i den forbindelse understreges, at 

det er aftalt mellem region og kommune principielt at respektere hinandens 

serviceniveau. 

Spørgsmål 7: 

Hvad gør Århus kommune for at afhjælpe situationen? 

Svar:  

Der afholdes månedlige møder mellem Center for Myndighed, Socialpsyki-

atri og Udsatte Voksne i Socialforvaltningen og afdelingerne Q, P og R på 

Psykiatrisk hospital. Her gennemgås de aktuelt færdigbehandlede patienter 

samt borgere, der ofte genindlægges med henblik på at sikre fokus på de 

rette indsatser fra begge parter.  
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Med henblik på at afhjælpe situationen for borgere, der opholder sig på ga-

den, har Aarhus Kommune endvidere en række opsøgende medarbejdere, 

der opsøger de borgere, der opholder sig på gaden, herunder de borgere, 

der ikke magter/ønsker at bo i deres bolig. 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at forsorgshjemmene i Aarhus Kom-

mune aktuelt oplever et massivt pres som følge af flere borgere og dermed 

en højere belægningsprocent samtidig med et krav om besparelser som 

følge af de byrådsbesluttede spare- og omprioriteringskrav for 2016-2018. 

Spørgsmål 8: 

Hvilke §110 tilbud findes der i kommunen? Til hvor mange personer? 

Svar: 

Aarhus kommuner råder over følgende forsorgshjem (§ 110-tilbud). Disse 

benyttes af både Aarhus Kommunes borgere og andre kommuners borgere: 

 Østervang - 66 pladser 

 Tre Ege - 45 pladser 

 Forsorgshjemmet Nordbyen (18 pladser på Gøteborg Alle og 4 plad-
ser i Kirkens Korshærs lokaler på Nørre Alle) - 22 pladser 

 Ungetilbuddet Havnegade - 10 pladser 

 Ungetilbuddet Grønnegade - 16 pladser 

 Ungetilbuddet Malmøgade - 14 pladser 

I alt er der således 173 pladser. 

Da der på forsorgshjem er ”visitation i døren” kan Aarhus Kommunes borge-

re også søge optagelse på Forsorgshjem beliggende i andre af landets 

kommuner. 

På de forsorgshjem som drives af Aarhus Kommune har i alt 496 borgere i 

2016 haft ophold.  

Ses der på Aarhus borgere, der har taget ophold på forsorgshjem som ikke 

drives af Aarhus Kommune er der her tale om 108 unikke borgere. 

Nogle borgere har haft ophold på såvel et forsorgshjem i Aarhus og et for-

sorgshjem i en anden kommune. Det samlede antal unikke Aarhus borgere, 

som har haft ophold på et forsorgshjem i 2016 uanset om driftsherren er 

Aarhus Kommune eller en anden kommune er 569.  
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Der er for borgerne meget stor variation i opholdsvarigheden. Nogle borgere 

har alene taget ophold en enkelt dag. 

Spørgsmål 9: 

Er der andre botilbud til denne målgruppe? 

Svar:  

 

Socialforvaltningen indgår i et tæt samarbejde med Kirkens Korshær om 

indsatser til målgruppen. 

 

Kirkens Korshær modtager således driftstilskud fra Aarhus Kommune til 

blandt andet Det Døgnåbne Værested (Døgnvarmestuen), der er placeret på 

Nørre Allé og drives i samarbejde med Center for Akut Opsøgende Indsatser 

under Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Socialforvaltningen. Kirkens Kors-

hær driver endvidere det grønlandske værested Naapiffik ved Spanien. 

 

Derudover er der mulighed for, at myndighedsområdet bevilliger ophold i 

såvel almindelige som specialiserede socialpsykiatriske botilbud samt bevil-

linger bostøtte til borgerne i eget hjem. 

 

Ud over botilbud findes der også en række opsøgende indsatser, som ek-

sempelvis Det Opsøgende Team i Center for Akut og Opsøgende Indsatser. 

 

Spørgsmål 10: 

 

Hvilke sundhedstilbud findes der? 

 

Svar: 

  

Der er i Center for Akut og Opsøgende Indsatser tilknyttet gadesygeplejer-

sker. Ligeledes findes sundhedstilbud i Center for Misbrugsbehandling.  

 

I forhold til den forebyggende sundhedsindsats er der også et samarbejde 

med Folkesundhed i MSO. 

 

Kirkens Korshær driver et sundhedsrum, som er placeret i direkte forbindel-

se med stofindtagelsesrummet. Her kan sundhedsfagligt personale give råd 

og vejledning og hjælpe hjemløse og andre udsatte med basale sundheds-

faglige ydelser f.eks. sårbehandling. Det sundhedsfaglige personale har 

endvidere en vigtig rolle i forhold til at brobygge til sundhedssystemet.  
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I forhold til at øge tandsundheden har Aarhus Kommune med Socialmedi-

cinsk Tandklinik et målrettet tandplejetilbud til særligt socialt udsatte borge-

re.  

 

Socialmedicinsk Tandklinik tilbyder tandbehandling, herunder undersøgelse, 

behandling af symptomer og funktionsforstyrrelser samt opsøgende og fore-

byggende funktioner via en opsøgende medarbejder. 

 

Hvis borgerne udebliver fra tandbehandling sørger den opsøgende medar-

bejder for, at de bliver "samlet op", så de får færdiggjort deres tandbehand-

ling. Den opsøgende medarbejder understøtter også, at borgerene får an-

søgt om økonomisk støtte til tandbehandling. 

 

Det er generelt en udfordring at fastholde disse særligt udsatte borgere i 

forebyggende og ambulant behandling. For mange af borgerne kan det være 

vanskeligt at aftale og overholde disse aftaler med læge eller behandlingstil-

bud.  

 

Der er i den forbindelse etableret et samarbejde med det frivillige netværk – 

Social Sundhed. Netværket består af studerende på social- og sundhedsud-

dannelser som følger de særligt udsatte sociale borgere til de forskellige 

sundhedstilbud. 

 

Spørgsmål 11:  

 

Hvordan indtænkes sundhedsbegrebet som en integreret del af den sociale 

indsats? (social udsatte og hjemløse lever i gennemsnit 20 år kortere end 

gennemsnitsborgeren - 4 - 6% er levende, efter at de er fyldt 60 år (SFI))   

 

Svar:  

 

Borgernes sundhed og forbedring er en prioriteret del af den daglige sociale 

og pædagogiske indsats. Eksempelvis findes der tilbud om årlige sundheds-

tjek.  

 

Der er hos de forskellige aktører omkring borgerne stor opmærksomhed på 

såvel somatiske og psykiske sygdomme.  

 

I forhold til de somatiske sygdomme er der et tæt samarbejde med socialsy-

geplejerskerne på Aarhus Universitetshospital i forhold til at fastholde bor-

gerne i behandling og bidrage til udslusningen.  

 

 


