
Break out session 4:

Fælles målemetoder er et 
centralt element

– men hvad betyder det i 
praksis?
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Alliancens prototyper



Nye boliger i tomme m2

Konceptet
Ideen er at konvertere tomme m2 til boliger med 
blandede boligtyper og evt. blandede ejerformer. 
10-15% af boligerne målrettes hjemløse unge og
deres betalingsevne

Målgruppen
Unge hjemløse evt. fra herberger og andre boformer

Metodisk princip
Housing first
24/7 socialt støttekoncept

Financiering
Pensionskasser, almene sektor, fonde

Status
Realdania, Cowi og KAB har udviklet 
beregningsmodel til brug for screening af tomme 
bygningers konverteringspotentiale



Konceptet
Målet er at øge antallet af billige boliger til unge hjemløse
og udnytte perspektivgrunde, der ligger uudnyttede hen. 
I grupper af containere skabes mini-fællesskaber. Der kan
være mulighed for at de unge er med-byggere af egne
hjem som led i jobtræning eller lignende.

Population
Unge hjemløse med store udfordringer, som er længst
væk fra boligmarkedet og som ikke umiddelbart kan eller
ønsker at bo i mere konventionelle boliger.  

Metodisk princip
Konceptet bygger på erfaringer fra Rakkerparken i Aarhus 
og flere storbyer i Europa og Canada hvor containere
opføres som boliger på midlertidige grunde.
Alle containere eller selv-byg-modeller bygger på 24/7 
socialt støtte-koncept

Status
Der er betydelige regulatoriske barrierer, som alliancen 
arbejder med i forhold til at opføre midlertidige boliger. 

Med-byg midlertidige
løsninger



Konceptet
Private kollegier åbner for optag af unge hjemløse, som
vurderes på sigt at kunne blive aktive studerende. De unge
søges inkluderet i kollegiefællesskaber.

Mål
10% af et kollegies kapacitet benyttes til hjemløse unge. 

Målgruppe
Unge hjemløse med potentiale for aktivt studieliv

Metodisk princip
Housing first
Kommunen har ansvar for anvisning og garanterer CTI 
støtte. 
24/7 socialt støtteprogram leveres i lokale alliancer

Finansiering.
Private kollegier (evt. huslejereduktion, vicevært-støtte og
hjælp til møbler) og kommunen

Status
Der er indgået aftaler om i alt 33 nye kollegieboliger fordelt
på Aarhus, Odense og København

Kollegiemodellen



24/7 – Socialt støttekoncept
Vision og mål
Med enhver bolig, som Hjem til Alle skaber, hører et socialt støttekoncept.

Målet er ikke kun at sikre en bolig, men at styrke den unges oplevelse af at 
være hjemme og kunne mestre – både socialt og økonomisk – at blive
boende

Målgruppe
Alle unge hjemløse

Konceptet
•  Housing first-princippet gælder
•  Kommunen leverer bostøtte (Critical Time Intervention case 
management)
•  Civilsamfundet (foreninger, borgere, naboer) forpligtes på at skabe
netværk
•  Private virksomheder forpligtes på at åbne for beskæftigelse
•  Uddannelsesinstitutioner forpligtes på rummelige uddannelsespladser
•  Med boligen følger en mulighed for nem adgang til bedre sundhed

Finansiering
Lokale alliance

Status
Testes pt. i forbindelse med indslusning af unge på kollegier



Designe i fællesskab



Arbejdsgruppen

• Tidslinje
• Hvad skal og vil vi måle – en forhandling
• Repræsentanter fra alliancepartnere

• Socialstyrelsen
• Københavns Kommune
• Aarhus Kommune
• Realdania
• VIVE
• KL
• Metropol
• Bikubenfonden



ØUdbyttet for de unge

ØAlliancens resultater

ØLangsigtede konsekvenser/effekter?

ØFortløbende læring og tilpasning

Målingens fokus



Målingsarbejdet i alliancen står på fire ben, som har til 
formål at supplere hinanden, og til sammen give et helstøbt 
billede af alliancens arbejde og effekt.

• Optælling af tilbud og indsatser
• Registerdata
• Spørgeskema
• Interviews og brugerrejser

Alliancen har givet sig selv 10 år til at nå målet

Data i Hjem til Alle alliancen



• Tal tæller, men stemmer fortæller

• Interviews som værktøj i CI indsatser

Kvalitative input – de unges stemme



Lars Benjaminsen

Undersøgelse af indsatser for hjemløse unge



Hvilken viden har vi brug for? 
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• Hvilke resultater har indsatsen for borgeren?
• Kommer borgeren ud af hjemløshed?
• Hvordan går det på andre områder af borgerens liv?
• Hvad ville der være sket hvis borgeren ikke fik indsatsen? 
• Kan vi påvise effekter af indsatsen sammenlignet en kontrolgruppe?
• Hvordan bidrager indsatsen til at understøtte de unges ressourcer og 

fremme deres recoveryproces?
• Hvad kan vi lære om indsatsens udførelse og implementering, 

herunder om indsatsens kernekomponenter – boligen og den sociale 
støtte, samspillet mellem beskæftigelsessystemet og psykiatrien?



Kvantitativ forløbsmåling, før under og efter indsatsen

Måling af outcomes/resultater
• Boligsituation
• Uddannelse
• Forsørgelsesgrundlag
• Psykisk helbred
• Misbrugsproblemer
• Fysisk helbred
• Dagligdags funktioner 
• Sociale netværk
• Deltagelse i aktiviteter i 

hverdagen  

Måling af indsatsen
• Hvilken type bolig
• Hvilken social støtte (type, 

intensitet, fleksibilitet)
• Øvrige indsatser, fx 

behandlingstilbud
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Kvalitativ viden
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• Interview med borgerne, bostøttemedarbejdere og andre 
nøglepersoner

• Den unges oplevelse af indsatsen og betydningen for den unges 
livssituation

• Viden om hvordan indsatsen fungerer, herunder indsatsens 
kernekomponenter, det vil sige de bestanddele af indsatsen, der er 
væsentlige for at skabe de ønskede forandringer i borgerens liv. 

• Dybdegående viden om de mekanismer, der skaber indsatsens 
virkninger - hvordan indsatsen bidrager til at styrke borgernes 
ressourcer og faciliterer resocialisering, recovery og social inklusion.

• Viden om indsatsens organisatoriske forankring og samspillet med det 
lokale velfærdssystem og øvrige indsatser



Registerbaseret studie af indsatsens effekter - indsatsgruppen 
sammenlignet med en kontrolgruppe identificeret gennem statistisk 
matching
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Vi har ikke et randomiseret effektstudie. I stedet kan man benytte 
registerbaseret matchning til at finde en kontrolgruppe, der ligner 
indsatsgruppen
• Registerbaseret kontrolgruppe i en population af øvrige hjemløse 

unge, som efterfølgende sammenlignes med indsatsgruppen
• Kontrolgruppen identificeres gennem statistisk matching på en række 

observerbare oplysninger før indsatsens opstart, fx tidligere 
hjemløshed, uddannelse, beskæftigelse, helbredsoplysninger, 
indlæggelser mv. 

• Er der forskelle på indsats og kontrolgruppe i årene efter indsatsen fx 
brug af boformer, uddannelse, beskæftigelse, lønindkomst, 
psykiatriske indlæggelser m.v. 



Samlet undersøgelsesdesign og metode
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1) Kvantitativ monitorering af indsatsen og outcomes på borgerniveau – borgerens egne 
vurderinger og de professionelles vurderinger

2) Kvalitativ caseundersøgelse baseret på interview med borgere og professionenelle

3) Kvantitativ undersøgelse af indsatsens effekter baseret på et registerbaseret studie af 
indsatsgruppen sammenlignet med en kontrolgruppe identificeret gennem statistisk matchning.
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