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Pressemeddelelse 

 

Hjemløshedstælling 2017 

 

Danmark har talt hjemløse borgere siden 2007. Det er godt, og det bringer hjemløs-

hed i fokus. 

Den seneste hjemløshedstælling viser desværre, at antallet af hjemløse er stigende.   

 

Der er en variation i antallet af hjemløse set i forhold til hjemløses alder og geografiske opholdssteder.  

 

Hjemløshed skyldes en række faktorer og sociale udfordringer i den enkelte borgers liv. En af disse fak-

torer er uden tvivl boligmarkedet, og manglen på billige boliger i Danmarks store byer er medvirkende 

årsag til den stigende hjemløshed.  

 

Forsorgshjem og herberger modtager 6.-7.000 hjemløse om året fordelt på godt 2.200 pladser, og for-

sorgshjem og herberger er direkte medvirkende til afhjælpe den hjemløshed, vi har i Danmark.  

 

Forsorgshjem og herberger er en helt nødvendig del af det akutte beredskab, der kan hjælpe den hjem-

løse med at håndtere sin hjemløshed på kort såvel som lang sigt. Forsorgshjem og herberger arbejder 

sammen med den hjemløse i forhold til at afdække årsager til og i det perspektiv mulighederne for at 

afvikle hjemløsheden. Hvert år forlader ca. 1/3 af de hjemløse hjemløsheden for ikke at vende tilbage.  

 

Tallene viser også, at ca. 20 % af de hjemløse tegner sig for godt 50 % af pladserne. Det er hjemløse 

med mange facetterede problemstillinger, der også er kendt i andre behandlings- og sociale systemer. 

Med en øget fokuseret hjælp og støtte til 20 % af de hjemløse vil vi kunne tilvejebringe dels permanente 

boligløsninger og dels ledig kapacitet på forsorgshjem og herberger til glæde for de, der ind imellem har 

svært ved at få en plads grundet pladsmangel.  

 

SBH vil til enhver tid deltage i de relevante, faglige og saglige aktiviteter, der kan bringe bare én mere 

ud af hjemløshed, og kan med den samlede erfaringsmasse understøtte relevante initiativer. 
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 Yderligere oplysninger hos SBHs bestyrelsesmedlemmer: 

Lederrepræsentanter Medarbejderrepræsentanter 

Region Midtjylland 

Formand Jakob May  

Tlf.:  2274 9232  

E-mail: jm@aarhus.dk 

 

 

Penille T. Mau 

Tlf.: 8629 2255  

E-mail: ptm@aarhus.dk 

Region Hovedstaden 

Kasserer Søren Romar  

Tlf.: 4015 2045  

E-mail: romar@lindevangen.dk 

 

 

Peter Godvin 

Tlf.: 3886 4061  

E-mail: peter@lindevangen.dk 

 

Region Nordjylland 

Kelly Berg  

Tlf.: 9764 5170  

E-mail: kebn@rn.dk 

 

 

Lone Hermansen 

Tlf.: 9838 2555  

E-mail: lahe-fb@aalborg.dk 

 

Region Syddanmark 

Gitte Kromann Jacobsen  

Tlf.: 4028 5170  

E-mail: gitte.kromann@svendborg.dk 

 

 

Malene Schmidt Grønholt Laursen 

Tlf.: 6612 1593  

E-mail: malene@herberg.dk 

 

Region Sjælland 

John Eriksen  

Tlf.: 5852 7222  

E-mail: joeri@slagelse.dk 

 

 

Sus Rask 

Tlf.: 2518 1038  

E-mail: sura@guldborgsund.dk 
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