
Hjemløshedsbekæmpelse
Uddannelse i Housing First tilpasset jeres kommune ud fra 
Socialstyrelsens model



Housing First i kommunen
Gennem vores kurser vil I opnå en sammenhængende indsats med 
klare strategier og indsatser angående borgere i hjemløshed. 

Kurserne har fokus på strategi, viden og praksis i Housing First, 
herunder de evidensbaserede metoder.

Med kurserne får ledelsen og medarbejderne i de forskellige af-
delinger kompetence til ved fælles indsats at løfte borgerne ud af 
hjemløshed.

Kurserne er tilpasset målgrupperne: Ledelse, myndighedssagsbe-
handlere og udførere af bostøtten.

Alle kurser afvikles som udgangspunkt hos jer.

Til ledere
For at den politiske og driftsmæssige ledelse kan understøtte det 
tværsektorielle samarbejde i  Housing First, tilbyder vi et oriente-
rende kursus, som direkte kan anvendes i arbejdet med den videre 
hjemløsestrategi i kommunen.

Orienteringsmøde: 
• Viden om Housing Firsts grundværdier og metoder
• Viden om lovkrav og forventninger til kommunen, herunder 

tværsektoriel indsats 
• Øget indsigt i de økonomiske incitamenter ved Housing First

Varighed: 
Ca. 3 timer. 



Til sagsbehandlere
Særligt myndighedssagsbehandlere skal i arbejdet med borgere i hjem-
løshed kende deres opgaver i Housing First.

Kursusindhold: 
• Bredt kendskab til Housing First-strategi, -indsats og -metoder
• Forståelse for det koordinerende samarbejde på tværs af kommu-

nens sektorer og afdelinger 
• Viden om de krav, som Housing First stiller til jeres samarbejde med 

§110-tilbuddene 
• Oplæring i, hvordan arbejdsdelingen og samarbejdet bør forløbe 

internt
• Erfaring med inddragelse af borgernes udredninger og opholdspla-

ner fra §110-tilbuddene i §141/§142 planer

Sammen med jer udvikler vi en overskuelig plan for systematik i jeres 
sagsarbejde, herunder samarbejdet med §110-tilbud og andre aktører i 
borgerens hjemløshedsindsats.

Undervisningen tager udgangspunkt i lovgivningen i sammenhæng 
med Socialstyrelsens vejledning. Samtidig sørger vi for, at jeres tilgange 
og organisering bliver inddraget. 

Varighed:
Tre kursusdage og en opfølgende dag med støtte til implementering. 

Til bostøttemedarbejdere
Når borgeren er udredt, udarbejdes en handleplan for både overgangen 
til egen bolig og senere livet i egen bolig. I den sammenhæng vurderes, 
hvilken af de tre Housing First-bostøttemetoder, der skønnes at matche 
borgerens ønsker og behov. 

I udførelsen af bostøtten er en særlig viden om og indsigt i disse meto-
der derfor nødvendig. 



Kursusindhold: 
I får et indblik i Housing First-værdier og -faglige tilgange samt under-
visning og træning i bostøttemetoderne:

• Overordnet viden om Housing First
• Kendskab til de tre Housing First-bostøttemetoder ud fra en       

recoveryorienteret rehabiliterende tilgang 
-  CTI, Critical Time Intervention
-  ICM, Intensiv Case Management 
-  ACT, Assertive Community Treatment  

• Træning i bostøttemetoderne i konkrete borgerforløb 
• Hjælp til en lokal tilpasset manual om teori og brug i forbindelse 

med bostøttemetoderne  

Deltagerne trænes i recovery-orienteret tilgang vedrørende rehabilite-
ring ud fra den valgte bostøttemetode.

De gives sparring til mentaliseringsperspektivet i interaktionen med 
borgeren.

Varighed:
To sammenhængende kursusdage og en opfølgende dag. 
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