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Tak til de mennesker, som har deltaget i hjemløsetællingen. Personer der har befundet 
sig på herberg og i varmestuer i april måned 2022. Tak til personale på det pågældende 
steder. Tak til kommunerne for at stille ansatte til rådighed til interview og samtaler 
omkring situationer, hvor borgere lever i social udsathed og hjemløshed. 
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Rapportens hovedkonklusioner 

I det nedenstående præsenteres hovedkonklusionerne fra Den grønlandske 
Hjemløsetælling 2022 
 
Antallet af hjemløse i Grønland 2022 
Der er opgjort 491 mennesker i denne hjemløsetælling1. Tællingen er gennemført i 11 
byer og giver derfor et dybdegående indblik i omfanget af hjemløshed. Denne 
hjemløsetælling er næsten landsdækkende - fra Qaanaaq til Nanortalik og fra Nuuk til 
Ittoqqortoormiit 
 
Størstedelen er konstateret blandt mennesker, som lever i usynlig hjemløshed. Her er 
der registreret 2932. Det er mennesker, som på grund af manglende ressourcer er 
nødsaget til at bo hos familie og venner - eller i et mere løst netværk uden at have en 
bopælsadresse. Dette tal vil sandsynligvis ændre sig i de kommende hjemløsetællinger.  
 
Andelen af mennesker der lever i synlig hjemløshed er 1833. Her er der tale om 
mennesker, som bor på herberg, sover i opgange eller bor i containerboliger. Det er et 
tal, som er under forandring. Det vil komme til udtryk i forbindelse med, at 
kommunerne fremadrettet eventuelt opretter flere sociale tilbud på området, eller at 
der kommer flere NGO’er til. 
 
Definition som udgangspunkt for tællingen 
I forbindelse med hjemløsetællingen har forskerholdet udarbejdet definitioner på 
hjemløshed, da der på undersøgelsens tidspunkt endnu ikke fandtes en offentlig 
definition. Forandringer i denne definition kan ligeledes påvirke hjemløsetællingerne 
fremadrettet. Naalakkersuisut har på baggrund af den udarbejdede definition valgt at 
lave en officiel definition af hjemløshed. Definitionen der er benyttet i denne tælling og 
Naalakkersuisuts officielle definition anno 2022 stemmer således overens. Det er første 
gang Naalakkersuisut har offentliggjort en definition af hjemløshed. 
 
Kønsforskelle og alder 
Der er flest mænd (356), som er ramt af hjemløshed. 
 
Der er færrest kvinder (135), som er ramt af hjemløshed. 

 
1 Datamæssigt er hjemløshed et område i socialforskningen, hvor vi først i Grønland skal vænne os til 
dataindsamlingen. Det betyder, at der er nogle blanke områder i datasættet, hvor vi ikke har 
informationer. Derfor giver nogle af tallene, når vi lægger dem sammen ikke 491. 
2 Der er 15 personer i datasættet, hvor vi ikke med bedre sikkerhed kan sige om de lever i synlig eller 
usynlig hjemløshed. 
3 Se fodnoten ovenfor. 
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Aldersmæssigt er gruppen blandt de 30-60-årige den største gruppe - her er tallet 343 
hjemløse. 
 
De andre aldersgrupper er unge mellem 18-29 år - her er der 80 hjemløse. 
 
De ældre over 60 år udgør 68 hjemløse. 
 
Flest hjemløse i Nuuk 
Nuuk er den by, som har flest mennesker, som lever i synlig hjemløshed. 
Kommuneqarfik Sermersooq er den kommune med flest mennesker, som kan siges at 
leve i hjemløshed.  
 
Få handleplaner i kommunerne 
Der er meget få opgørelser af borgere, som er ramt af hjemløshed, der har en 
handleplan i deres nuværende kommune. Dette kan forklares ved, at kommunerne på 
nuværende tidspunkt ikke er forpligtet til at lave handleplaner for borgere, som er 
hjemløse. 
 
Udover Nuuk er der få tegn på opsøgende arbejde eller socialfaglige indsatser, som er 
aktivt handlende overfor borgere, der lever i synlig hjemløshed. Der er et væsentligt 
socialpædagogiske efterslæb på området og behov for fagpersonale, som kan lave 
relationsarbejde på et fagligt niveau. Dermed er der meget lidt reelt forebyggende 
arbejde på området, og meget få indsatser, som for eksempel forebygger at kortvarig 
hjemløshed udvikler sig til langvarig hjemløshed. Der findes heller ikke målrettede 
indsatser til gruppen af unge, kvinder, ældre eller mænd. 
 
Varigheden af hjemløshed 
Der er et højt antal mennesker, som har levet i denne situation i længere tid. Mere end 
123 registrerede har levet mellem 4 måneder og 2 år i hjemløshed.  
 
Der er mange (129), som lever i langvarig hjemløshed, som er opgjort til længere end 2 
år. 
 
Misbrug blandt hjemløse 
Alkoholmisbruget er et gennemgående tema. Enten kommer alkoholmisbruget ind som 
en faktor, efter at man er ramt af hjemløshed, eller også er det opgjort som årsag til 
hjemløshed. 
 
Der er ingen indikationer på hårdere stoffer end hash i miljøet. 
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Fortsat stort mørketal i forhold til borgere i usynlig hjemløshed 
Med undersøgelsen har vi været i berøring med de største byer i landet. Vi har haft 
kontakt med alle byer. Forskerholdet har været fysisk til stede i næsten alle byer. Vi har 
erfaret, hvor vigtigt det er med en endnu større tilstedeværelse. Vi fik for eksempel 
indikationer på stor bolignød i Qaanaaq, som har forårsaget, at en del borgere lever i 
usynlig hjemløshed. Det blev ikke muligt at fremskaffe en reel oversigt over antallet. På 
samme måde har vi ikke en opgørelse over borgere, som lever i usynlig hjemløshed i 
Nuuk eller Sisimiut. Her vil der antageligt være mange mennesker, som lever i denne 
situation. 
 
Fremgangsmåde for tællingen 
I forbindelse med undersøgelsen har vi foretaget, det vi kalder natteløb. Det er en slags 
wild card tælling, hvor forskerholdet står op om natten i de største byer og 
gennemløber alle opgange - særligt med fokus på de boligområder, som har opvarmede 
opgange. Det er en dataindsamlingsmetode, som ikke giver særlig detaljerige datasæt, 
da vi alene kan registrere folks køn og mulige alder i forbindelse med, at de sover synligt 
i det åbne i opvarmede opgange. 
 
Andelen af mennesker der overnatter på denne måde, er ganske lav. Det er en meget 
sårbar og udsat måde at leve på. Dette var hyppigst forekommende i Nuuk. 
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Introduktion 

Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender 
ønskede at sætte fokus på området for udsatte borgere, herunder borgere der kunne 
defineres som hjemløse. I den forbindelse kontaktede departementet Ilisimatusarfik 
med henblik på et samarbejde omkring et mere systematisk, tværgående og opdateret 
overblik over området, med særlig vægt på problemernes karakter og omfang.  
 

Baggrund for hjemløsetællingen 
I fællesskab blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en national hjemløsetælling, 
som skal levere konkret viden om hjemløshedens omfang med detaljeret viden om: 
alder, køn, fødeby, årsagen til hjemløshed, hvor langt tid borgeren har levet i 
hjemløshed, brug af offentlige eller private tilbud, uddannelsesniveau mv. 
 
På tidspunktet for hjemløsetællingen eksisterede der ikke en offentlig definition på 
hjemløshed. Hjemløshed har været indskrevet som et punkt i de sidste politiske 
koalitionsaftaler, det diskuteres jævnligt i medierne og i Inatsisartut, men fremgår 
endnu ikke i lovgivningen eller i politisk offentliggjorte dokumenter, hvorfra der kan 
udledes en definition af, hvad hjemløshed er. 
 
Der har tidligere været arbejdet med opgørelser over antallet af mennesker, som er 
ramt af hjemløshed. Det har givet nogle forskellige estimater, men uden at der har 
været anvendt en landsdækkende systematisk tilgang, som kunne gentages for 
eksempel hvert andet år - og uden en offentligt godkendt definition, som kunne siges at 
være dækkende. 
 
De sidste par år har der været en stigende rapportering af mennesker, som lever 
hjemløst på et kvalitativt niveau. Der har blandt aktører længe været et behov for en 
kvantitativ afdækning af området. Selvom det er vanskeligt at nå til et definitivt tal, så 
tjener en hjemløsetælling det formål, at vi dels har været nødt til at definere, hvad det 
er vi tæller - og i det hele taget hvad der forstås, når vi taler om hjemløshed. Er det det 
samme som fattigdom, er det det samme som at mangle et sted at sove i en 
sommerferie og så overnatter man hos familier eller venner? Det er det ikke. 
Hjemløshed handler om, at mennesker eller borgere i en periode befinder sig i en 
krisesituation. Hjemløshed er ikke, at man bliver skilt, og at manden sover på sofaen hos 
en kammerat, indtil han er på fode igen kort tid efter. Det er bolignød, pengenød og 
personlige livskriser, som hænger sammen med hjemløshed. 
 
En bagvedliggende årsag til at Ilisimatusarfik gik ind i arbejdet, er dels for at synliggøre 
hjemløshed som et socialt problem. Det var for at arbejde med en definition af 
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hjemløshed, som kunne indgå i forarbejdet med at styrke retssikkerheden og forbedre 
vilkårene for mennesker, som lever i en hjemløs situation. 
 
Med denne rapport har vi et styrket grundlag for at kunne tale om, hvordan gruppen af 
mennesker som lever i hjemløshed fordeler sig over køn, alder, by med videre. Det giver 
en mulighed for at kunne sige, hvilke grupper man skal sætte ind overfor - fordi, en 
forebyggende indsats vil være forskellig alt efter køn og aldersgruppe.  
 

Forskerholdets sammensætning 
Forskerholdet er sammensat af socialforskere med erfaring i arbejdet med social 
udsathed. Holdet har bestået af Steven Arnfjord (ph.d., lektor og leder af Ilisimatusarfiks 
Center for Arktisk Velfærd), Kevin Perry (socialrådgiver, ph.d. og lektor i afdeling for 
Socialt Arbejde), Gimmi Olsen (teolog og adjunkt i afdeling for teologi), 
forskningsassistent Maja Christiansen (specialkonsulent i Statens Institut for 
Folkesundhed, Folkesundhed i Grønland), Rebekka Jensen (forskningsassistent og 
socialrådgiverstuderende) samt Rene Olsen (forskningsassistent og 
samfundsvidenskabsstuderende). 
 

Formålet med hjemløsetællingen 
Det var formålet med hjemløsetællingen at påbegynde en undersøgelse, som over tid 
kunne vise udviklingen på hjemløshedsområdet. Det skulle give beslutningstagerne et 
overblik over, hvem der for eksempel lever i hjemløshed ud fra deres alder, køn, 
opholdskommune, eventuelt deres uddannelsesbaggrund og årsagen til, at de var endt i 
hjemløshed. 
 
Hjemløsetællingen har dækket det meste af landet med påviselig hjemløshed i de fleste 
byer. Vi har registreret hjemløshed i stort set alle de byer, som vi har haft kontakt med. 
Hvis der ikke er synlig hjemløshed, så er der problemstillinger, hvor flere lever i skjult 
hjemløshed. At leve i skjult hjemløshed er for nogen ikke et problem, og ikke noget der 
skal eksponeres i en forskningsundersøgelse. Det er dog vigtigt at få belyst denne 
problematik. For de borgere, som lever godt med at have familiemedlemmer boende, 
kan dette være en fin tilværelse. Der er dog også flere eksempler på, at mange ønsker 
at have deres eget hjem. Enten har de ikke råd til det, eller også er ventelisten hos de 
offentlige boligorganisationer så lang, at de i praksis ikke har en udsigt til at komme i 
egen bolig. For denne gruppe er det vigtigt at få afdækket disse situationer. Der er byer, 
hvor boligmassen ikke følger med befolkningsudviklingen og -sammensætningen. Det 
kan hænge sammen med forandringer i familiemønstre, forandringer i demografien, 
hvor der er behov for flere mindre boliger til enkeltforsørgerfamilier eller flere billigere 
boliger til storfamilier.  
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Med denne hjemløsetælling får vi afdækket flere af disse problemstillinger, og viden om 
hvordan det påvirker mennesker ikke at have et sted, hvor man kan bo i tryghed på 
ubestemt tid. 
 
Det overordnede formål har derfor været at: 
 
- levere et dataunderstøttet estimat på antallet af personer, som levede i en 

hjemløshedssituation i 2022 
- udarbejde en til undersøgelsen brugbar definition på hjemløshed 
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Definition som grundlag for hjemløsetællingen 

Til brug i hjemløsetællingen er der udarbejdet en definition på, hvad hjemløshed kan 
siges at være. Der er tale om forskellige sociale situationer. Tidligere har der været bragt 
forskellige udmeldinger om hjemløsheden – blandt andet er hjemløshed blevet omtalt 
således: 
 
- Hjemløse, er personer som er uden fast tag over hovedet. 
- Boligløse, er personer, der i længere tid bor hos familie eller venner. 
- Genhusede, er personer, der bor i boligselskabernes genhusningsboliger. 

 
Disse definitioner eller kategoriseringer forholder sig til den materielle bolig. Dem som 
har eller ikke har en bolig. Ovenstående beskriver ikke den sociale situation, som 
personerne befinder sig i. 
  
Separat fra denne rapport har forskergruppen udarbejdet en kort beskrivelse af, 
hvorledes man kunne definere hjemløshed med nogle teoretiske bemærkninger. Disse 
er udgivet i såkaldte briefing notes. Det er uddrag fra dette, som tages i brug til en 
definition på hjemløshed, der er blevet anvendt i forbindelse med hjemløsetællingen. 
 
Naalakkersuisut har på baggrund af den udarbejdede definition valgt at lave en officiel 
definition af hjemløshed. Definitionen der er benyttet i denne tælling og 
Naalakkersuisuts officielle definition anno 2022 stemmer således overens. Det er første 
gang Naalakkersuisut har offentliggjort en definition af hjemløshed. 
 
Der eksisterer i skrivende stund ikke en universel definition af hjemløshed fra for 
eksempel verdenssundhedsorganisationen WHO eller FN. Hjemløshed er en social pro-
blemstilling, som manifesterer sig meget forskelligt. Nogle lande har længere traditioner 
for politikker på området end andre. Der er dog blandt mange vestlige lande en generel 
anerkendelse af, at hjemløshed er en vedvarende social problemstilling, som kan 
forebygges og modvirkes med aktive politikker på området. Udgangspunktet for dette 
er, at et politisk område må arbejde med en definition af hjemløshed, således at 
forskellige indsatser kan målrettes den gruppe af borgere, som falder inden for en 
sådan definition. Man kan pege på eksempler, hvor definitioner af hjemløshed fylder 
flere sider i et forsøg på at være så fyldestgørende som muligt. Der kan være 
velbegrundede argumenter for meget uddybende definitioner, men det kan også 
besværliggøre det sociale arbejde omkring målgruppen.  
 
I denne sammenhæng er der valgt en kort definition af hjemløshed i to primære kategori-
er. Synlig hjemløshed og usynlig hjemløshed. Endvidere forholder dette bud sig til 
sekundære kategorier som: funktionelt hjemløshed og risiko-betinget hjemløshed. 
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Hjemløshed dækker over flere sociale kategorier. Det er vigtigt, at hjemløshed ses som 
et spektrum fra mennesker, som lever helt ubeskyttet (udenfor, overnatter i opgange, 
telte, både, nedlagte bygninger med videre) - til en gradvis mere beskyttet indsats i 
form af nødherberg, herberg, midlertidige boliger, til gruppen som er i risiko for at blive 
hjemløse.  
 
For mennesker som i perioder af deres liv falder ind under den primære eller sekun-
dære kategori gælder at: 
 
Mennesker i denne sociale situation ikke har de aktuelle ressourcer til selv at vælge egne 
trygge og sikre overnatningssteder, hvor de retmæssigt kan opholde sig på ubestemt tid. 
 
De samlede fire definitioner, som vi har arbejdet med i forbindelse i hjemløsetællingen 
kan ses i nedenstående figur. 
 

 
Figur 1: Oversigt over kategorier af hjemløshed  
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Beskrivelse af kategorierne af hjemløshed fremgår af nedenstående opstilling. 

 
 

Synlig 
hjemløshed 

• Synlig hjemløshed er den gruppe af borgere, som er direkte 
observerbare i gadebilledet. 

• Eksempelvis borgere, der benytter sig af herberg og andre 
former for overnatningstilbud. 

• Borgere, som søger tilflugt i det fri, sover i telte, i både eller 
nedlagte bygninger. 

 
 
 

Usynlig/skjult 
hjemløshed 

• Usynlig hjemløshed refererer til de borgere, som bor et sted 
midlertidigt eller ikke selv kan vælge, hvor de vil bo, fordi de 
ikke har muligheden for at få deres eget sted at sove, hvor de 
er i kontrol.   

• Eksempelvis i form af Sofasurfing, hvor borgere sover hos 
venner, familie eller bekendte. Eller i form af Sofaprostitution, 
hvor der betales en seksuel ydelse for overnatning. 

• Det kan også være voldsramte (fysisk og/eller psykisk), som 
ikke har et alternativt sted at bo. 

• Blandt gruppen kan man ligeledes møde kvinder, som alene 
lever sammen med en mand, fordi det skaffer dem et sted at 
sove. 

 
 
 

Risikobetinget 
hjemløshed 

• Risikobetinget hjemløshed er den gruppe af borgere, som er 
på kanten af at miste deres bolig. Her er der tale om alle, som 
lever i en social udsat situation, hvor det kan ende med, at 
borgeren ikke har et sted at bo. 

• For eksempel på grund af huslejerestancer, beboerklager, 
skilsmisse eller eksempelvis vold i hjemmet. 

• Det kan også være anbragte på eksempelvis døgninstitutioner 
eller anbragte på en anstalt, som ikke har egen bolig efter 
anbringelsen. Eller personer, som bor i midlertidige 
genhusningstilbud. 

• Til denne gruppe hører for eksempel også kvinder, som lever 
med vold og overvejer flugt, og mennesker som lever i 
overbelagte huse/lejligheder. 

 
Funktionelt 
hjemløshed 

• Funktionel hjemløshed refererer til de mennesker, som har 
sin egen bolig, men på grund af for eksempel psykiske lidelser 
ikke kan opholde sig i den alene. 

• Disse mennesker har brug for hjælp og støtte for at blive i 
eget hjem, og har en stor risiko for at ende i hjemløshed. 

Figur 2: Beskrivelse af kategorierne af hjemløshed 
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Fremgangsmåden i hjemløsetællingen 

At få en endelig optælling af mennesker, som lever i hjemløse situationer, er ikke 
muligt. Mennesker i disse livssituationer er en dynamisk gruppe. Nogle rykker ud og ind 
af hjemløshed. Andre grupper er meget usynlige. De ønsker ikke at blive registreret, de 
er mistroiske overfor alt, hvad der ligner et offentligt system, og det gør også en kontakt 
til forskere problematisk.  
 

Point In Time  
Hjemløsetællingen er foretaget i april måned i 2022. Således bliver hjemløsetællingen 
en såkaldt Point In Time - det vil sige, man får viden om, hvordan situationen er for 
borgere i hjemløshed inden for denne tidsperiode. Vi kan derfor ikke sige om, visse 
personer i hjemløsetællingen, kan være kommet ud af hjemløsheden efter Point In Time 
perioden er afsluttet. 
 
Tællemetoden har den fordel, at vi har et koncentreret fokus på optællingen i løbet af 
en hel måned. I forskellige europæiske lande har man valgt en tælleuge. Det kan handle 
om, at man i offentlig regi, for eksempel i kommuner har arbejdet med 
hjemløshedsproblemstillingen længe, og derfor har en række foranstaltninger og 
indsatser, hvor man opnår optællinger af synlig hjemløshed ved hjælp af det personale, 
som har den daglige kontakt med borgerne. I disse lande har man også gennemført 
hjemløsetællinger i mange år.  
 

Dataindsamlingen 
Til undersøgelsen er der udviklet videre på et personskema, hvor vi har fået inspiration 
fra den danske hjemløsetælling, som afvikles af VIVE - Det Nationale Forsknings- og 
Analysecenter for Velfærd. Personskemaet er blevet justeret, så det passer til den 
grønlandske hjemløsetælling. Skemaet er blevet oversat til grønlandsk og papirtestet på 
socialrådgiveruddannelsen på Ilisimatusarfik for sprog og kontekstuel forståelighed.  
 
De europæiske hjemløsetællinger indeholder spørgsmål om overnatning i parker, 
teltlejre og om misbrugsrelaterede tendenser i form af brug af hårde stoffer, som ikke 
forefindes i Grønland. Det er nogle af de områder, som er blevet justeret i forhold til det 
grønlandske skema, som forefindes som bilag til denne rapport. 
 
Selve dataindsamlingen er foregået med en kortlægning af særligt de største byer og de 
byer, hvor der var dokumenterede indsatser omkring hjemløshed i form af herberg, 
varmestuer eller lignende. Det har indbefattet: Aasiaat, Ilulissat, Narsaq, Nanortalik, 
Nuuk, Maniitsoq, Paamiut, Sisimiut, Uummannaq, Qaqortoq og Tasiilaq. Ud over dette 
har forskerholdet været i kontakt med: Ittoqqortoormiit, Upernavik, Qaanaaq, 
Qasigiannguit og Qeqertarsuaq. I de sidste fem byer havde vi kontakt til socialrådgivere, 
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som ikke kendte til hjemløshed og for en enkelt by var der muligvis hjemløshed, men 
det lykkedes i sidste ende ikke at fremskaffe data fra byen. 
 
Forskergruppen har arbejdet med personskemaet i en papirversion og digital version på 
IPad. Hvis vi har befundet os steder i feltarbejde, hvor iPaden ikke har været medbragt, 
har vi benyttet papirversionen og indført denne digitalt på iPad og efterfølgende 
makuleret papirversionen. Efter databehandling og analyse vil alle iPads blive 
formateret, således at data ikke kan genskabes.4 
 
Personskemaet fokuserer på alder og personernes initialer, således at vi i den 
efterfølgende databehandling og analyse kan sikre os mod dobbeltindtastninger. I den 
analytiske proces har personernes identifikationsparametre ingen betydning, og det skal 
ikke kunne være muligt at identificere enkelte personer i hjemløsetællingen.  
 
Rundt om i landet er der meget forskellige erfaringer med hjemløshed og meget 
forskellige tilbud til mennesker i disse livssituationer. Der er tilbud, som ikke falder 
inden for denne hjemløsetællings definitioner - og så er der tilbud, hvor kommunen 
eller byen ikke er opmærksom på, at et tilbud i form af halvejshuse eller midlertidige 
indkvarteringer på baggrund af nød kan falde inden for definitionen af hjemløshed.  
 
Med denne hjemløsetælling har det derfor været nødvendigt, at forskerholdet har taget 
direkte kontakt med de enkelte kommuner og indgået i både formøder og opfølgninger 
med henblik på at fremskaffe data. Kun én kommune har en enhed, som er dedikeret til 
arbejdet med mennesker i en hjemløs situation - og selv i denne enhed ligger fokus også 
kun overvejende på den synlige hjemløshed. 
 
Denne hjemløsetælling er et indledende forsøg, som er vigtigt for, at vi får brugbar 
viden om, hvorledes vi skal bære os ad med hjemløsetællinger fremadrettet. 
 
Det har været helt grundlæggende, at vi har været fysisk til stede i så mange byer, som 
det inden for planlægningsrammen har været muligt. Havde vi alene rundsendt 
tælleskemaet, så havde vi ikke kunne afdække det meget store niveau af skjult 
hjemløshed, som langt overvejende er den største gruppe herhjemme.  
 
Hvis tælleskemaerne alene var blevet sendt rundt til institutioner, så havde vi afdækket 
den synlige hjemløshed - det betyder, de mennesker som benytter sig af de offentlige 
tilbud i form af varmestuer, dag- og natherbergs rundt om i få byer. Det havde ikke 
resulteret i natteløb i tre byer eller længerevarende samtaler med 

 
4 Det samlede datasæt forbliver på Ilisimatusarfik og dermed inden for landets grænser. 
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lokalsamfundsrepræsentanter. Der skal flere kilder til at afdække gruppen og de 
situationer, som de befinder sig i.  
 
Hjemløsetællingen har givet os et datagrundlag, hvor vi i udgangspunktet har et 
kvantitativt bud på, hvor mange mennesker som befinder sig i en situation af 
hjemløshed. Vi har et overblik over køn og alder. Fordi vi i nogle sammenhænge har 
benyttet os af kommunalt ansattes adgang til folkeregisterudtag (uden CPR-nummer), 
har vi ikke kunne komme langt med dels en misbrugshistorik, forældreskabsdata og 
årsagen til hjemløshed. I flere tilfælde af synlig hjemløshed, har vi dog data på dette.  
 

Fravalget af bygderne 
I undersøgelsen har vi fravalgt at undersøge hjemløshed i bygderne, selvom bygderne 
udgør 12% af befolkningen jf. figur 3. Fagligt falder denne type undersøgelser ind under 
forholdet ruralt hjemløshed. Det er et studie, som bedre egner sig til kvalitative studier, 
hvor formålet er personlige beretninger af tilværelsen, når man er ramt af hjemløshed i 
en bygd. Der er foretaget relativt få studier af ruralt hjemløshed i det arktiske område. 
Vi er i forskergruppen reelt kun bekendt med et studie fra de bygder eller settlements, 
som hører til Iqaluit by i det canadiske territorie Nunavut på den anden side af Davids 
Strædet. Et forskerhold besøgte fire bygder (settlements) og gik fra dør til dør for at 
afdække, hvilke af beboerne, hvis de ønskede at svare, som havde en registreret bopæl 
på adressen - og hvor mange der boede på adressen, der ligesom i bygderne her består 
af mindre typehuse5. 
 
Det er en langvarig og omkostningsfuld dataindsamlingsproces, som dog ville kunne 
bidrage med noget ny viden til hjemløsetællingen. Det er ikke utænkeligt, at man kunne 
overveje sådan et studie fremadrettet, såfremt man vil prioritere mandskab og 
ressourcer til dette. 
 
Der er på et demografisk niveau tale om en stadig reduceret del af befolkningen, som 
lever i bygderne - men det betyder ikke, at viden om livsvilkår i bygderne ikke også er 
relevante. I den internationale forskning om hjemløshed, beskrives hjemløshed i langt 
overvejende grad som et storbyfænomen. Det er meget lidt litteratur og endnu færre 
studier, særligt når vi taler om lande vi sammenligner os med, som nævnt ovenfor, hvor 
der er foretaget studier af mennesker ramt af hjemløshed uden for byområderne. 
 
Det handler om, at den migration der sker når man er ramt af hjemløshed er en søgen 
mod tættere beboelse, dels for at søge arbejde og bolig samt støtte i form af 
økonomisk, social, sundheds og terapeutisk hjælp. Det handler også om at søge et lidt 
højere niveau af anonymitet, som byerne også byder på i forhold til bygderne - som 

 
5 Hjemløshedstællingen fra bygderne omkring Iqaluit er ikke blevet offentliggjort. 
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tættere områder hvor livet leves i langt tættere og mindre private relationer end i 
storbyerne. 
 
I den seneste opgørelse fra Grønlands Statistik er befolkningsfordelingen mellem bygd 
og by således: 
 

By i 2022 49.526 
Bygd i 2022 6.971 
I alt 56.497 
Figur 3: Bosætningsfordelingen mellem by og bygd i 2022 

(kilde: Grønlands Statistik 2022)                           

Selvom dette studie ikke dækker bygderne, så er det fremadrettet nærliggende, at man 
ser på bygdernes boligkapacitet, deres fremtidige boligbehov, renoveringsbehov og en 
vurdering af det socialfaglige og sundhedsfaglige serviceudbud, som er tilgængelige i 
bygderne. 
 

Hjemløsetællingens styrker og svagheder  
Det er vigtigt at gentage, at dette er en pilottælling. Det betyder, at det er en 
hjemløsetælling, hvor forskerholdet samtidig lærer af den proces, der går forud for 
hjemløsetællingens datasæt. Vi kan have en ambition om at få afdækket nogle forhold, 
som det i praksis viser sig at være vanskeligt at afdække i feltet. Det gælder for mange 
dataindsamlingsprocesser, hvor man efterfølgende må vurdere, om 
dataindsamlingsprocessen kunne styrkes, og om man lykkedes med de mål man satte 
sig for. 
 
I den sammenhæng er det vigtigt for fremtidige forskningsprocesser, at vi samler op på, 
hvad vi skal lære af tidligere hjemløsetællinger for at styrke vidensgrundlaget 
fremadrettet. Når man studerer flere landes tidligere studier af hjemløshed, så kan man 
gennem årene konkludere, hvorledes afrapporteringen vokser i omfang - den skriftlige 
rapport bliver ganske enkelt længere. Det sker i tråd med at forskerne bliver bedre til at 
indsamle data og kan opnå større svarprocent på de enkelte dele af et spørgeskema. 
Omfanget på rapporten stiger også, når sammenligningsgrundlaget forstærkes således, 
at man kan sammenligne tidligere studier med hinanden og se på udviklinger inden for 
eksempelvis køn eller tendenser i ungdomshjemløsheden. 
 

Styrken ved denne undersøgelse 
Denne hjemløsetælling er gennemført som en pilottælling. Det betyder, at 
forskerholdet med undersøgelsen har arbejdet på at afdække, hvorledes vi metodisk 
kunne skabe et talbaseret overblik over mennesker i en hjemløs situation. Der har i flere 
år været arbejdet ud fra et estimat over, hvor mange mennesker det drejede sig om. Vi 
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har set opgørelser, som var højere end det datasæt der er blevet skabt i denne 
hjemløsetælling. At vi med det nuværende datasæt, kan begynde at få et indblik i 
faktorer som alder, køn og hvor i landet personerne opholder er et godt værktøj til de 
kommende hjemløsetællinger, som vi er godt tilfreds med. 
 
Landsdækkende hjemløsetælling 
Denne hjemløsetælling er tæt på at være landsdækkende på by niveau - fra Qaanaaq til 
Nanortalik og fra Nuuk til Ittoqqortoormiit. Det er en styrke, at hjemløsetællingen er 
foretaget af et grønlandsk forskningscenter, for det har medført, at forskerne har kunne 
trække på især et omfattende netværk af socialrådgivere og socialfaglige kontakter 
rundt om i landet. Lige fra tidligere studerende, hvoraf flere er ledende socialrådgivere, 
og kollegaer og til et udefinerbart netværk af lokale ildsjæle, som er engageret i deres 
lokalsamfund og har viden om, hvordan mennesker i hjemløsesituationer benytter 
forskellige strategier til at finde steder at overnatte. Det har været benyttet i vores 
natteløb (hvor vi tæller synlig hjemløshed i opvarmede trappeopgange) og generelle 
hjemløsetællinger, som er foregået i tæt kontakt med flere kommuners 
myndighedsafdelinger, socialafdelinger eller velfærdsforvaltningerne. 
 
Tælling på grønlandsk giver større detaljegrad 
Forskerteamet har kunne arbejde delvist på grønlandsk til at stå for store dele af 
dataindsamlingen. Det har betydet, at vi har fået meget relevant information - som i 
sidste ende kræver en vis form for kendskab til netværk og forskellige relationer. 
 
For eksempel mødte en fra forskerteamet en tidligere sportskammerat og nu INI-ansat 
og taxachauffør i en af de større byer. Det resulterede i en lokalguidet tur til bestemte 
boligområder, hvor der under en nattetælling viste sig at være overnattende borgere - 
samt viden om, at man i flere ældreboliger havde kendskab til, at de ældre ofte boede 
sammen med yngre familiemedlemmer, som ikke havde egen bolig og derfor lever i 
ældreboligen. 
 
Det informerer os om, hvordan vi fremadrettet skal forberede os på at have kontakt til 
forskellige netværk og organisationer, når forskerholdet ankommer til en by. Det er 
vigtigt, at der bliver skabt kontakt til kommunens socialarbejdere, boligorganisationen, 
politi, sundhedsvæsen og repræsentanter fra lokalsamfundet. Dette kræver tid og 
forberedelse. Nu er grundstrukturen lagt til fremtidige hjemløsetællinger. Endvidere 
blev vi undervejs også mødt med lokale situationer, såsom travlhed i offentlige 
instanser. Det gjorde, at det ikke altid var muligt med kontakt til alle instanser. 
 
Afdækning af både synlig og usynlig hjemløshed 
En anden styrke ved dette studie er, at vi med hjemløsetællingen har et datasæt, som 
dækker både synlig og usynlighjemløshed. De fleste studier af hjemløshed foregår i 
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storbyer (ofte i millionbyer) med et højt niveau af synlig hjemløshed. Her bliver 
hjemløshed nogle gange omtalt som en epidemi eller forvarslet som en slags 
vejrmelding i form af, at hvis der sker nedgang i økonomien og stor arbejdsløshed - så 
stiger antallet af boligudsættelser. Når hjemløsetællingen foregår på denne skala, så er 
der næsten altid tale om synlig hjemløshed. Det vil sige dataindsamling af mennesker, 
som lever i herberg, små klubværelser som lejes på dagsbasis, fra teltlejre rundt om i 
storbyen og fra gader og bykvarterer, hvor forekomsten af mennesker, der lever i 
hjemløshed er størst. 
 
Det udvider blandt andet forståelsen af forskellige hjemløsesituationer til at indbefatte 
en særlig situation omkring hjemløshed i arktiske miljøer, hvor en boligmæssig 
overbelægning (overcrowding) og usikre boformer er særligt fremtrædende. Man kan i 
overvejende grad ikke leve et liv udenfor i Arktis. I Nuuk alene er 
gennemsnitstemperaturen lige omkring frysepunktet. 
 
På denne måde adskiller dette datasæt sig fra flere europæiske og nordamerikanske 
undersøgelser, hvor hjemløshed monitoreres alene ud fra observeret synlig hjemløshed 
og ikke situationer med sofa-surfing, sofaprostitution, overbelægning (overcrowding) og 
andre livssituationer, hvor man er nød er tvunget til at søge husly hos ens netværk. 
 
Justeret personskema giver færre dobbeltregistreringer 
Undersøgelsen benytter sig endvidere af et justeret personskema. Skemaets styrke er 
dels, at det er tilpasset forholdene herhjemme, og at man kan komme i detaljer, 
såfremt datagrundlaget er til stede med baggrundsforhold omkring typer af 
overnatningssteder, længden af tid i hjemløshed, forskellige typer misbrug, typer af 
indkomst mv. Dataskemaets er tilpasset og videreudviklet af forskerholdet og kan forsat 
udvikles, således at vi rammer mere præcist på det vi spørger til. Skulle der opstå nye 
overnatningskategorier eller for eksempel ved lov nye indtægtsformer, så kan dette 
indføres i personskemaet. Det giver en fleksibilitet fremadrettet. 
 
Dette skema kan genbruges til fremtidige studier. Det sikrer, at der bliver stillet 
nogenlunde de samme spørgsmål fremadrettet, hvilket vil øge 
sammenligningsgrundlaget. Data er fra starten lagt i en database online og fuldt 
anonymiseret. Datahåndtering leveres af SurveyXact. Det sikrer os mod 
fejlindtastninger, og datasættet er efterfølgende blevet gennemgået for 
dobbeltregistreringer. Dog kan der være en mindre fejlmargen på dette område. 
 
Det har vi forsøgt at korrigere for i den efterfølgende databehandling. 
 
Datasættet forbliver inden for landets grænser, hvilket gør, at det er til rådighed til 
fremtidige og sammenlignelige studier. 
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Repræsentativ tælling 
Formodentligt er undersøgelsen repræsentativ, når det handler om køn og 
aldersfordelingen. Vi er i forskergruppen fortrøstningsfulde omkring det faktum, at vi 
har fat i en omfattende mængde af de mennesker, som på landsbasis falder inden for 
rammerne af de ovenfornævnte hjemløshedsdefinitioner. 
 
Øget viden om kommunernes håndtering af hjemløse 
En sidste styrke, som er værd at nævne er, at vi med undersøgelsen er kommet i 
kontakt med samtlige fem kommuner og har fået et styrket kendskab til, hvorledes 
kommunerne hver især forholder sig til hjemløshed som et socialt problem. Der er 
meget forskellige måder at lave herberg på - og nogle af hovedbyerne har endnu ikke 
eget herberg. Her har vi i forbindelse med kontakt til kommunen kunne levere 
indledningsvist faglig sparring om boligforhold - og særligt om nødvendigheden af, at en 
herbergsløsning suppleres med en socialfaglig indsats. 
 
Svagheder i undersøgelsen 
Undersøgelsen giver ikke et fuldstændigt billede af de mennesker i landet, som er ramt 
af hjemløshed. Der er grupper, som vi ikke har kontakt til. Der er detaljerede områder af 
visse byer, hvor vi stadig mangler tilpas lokalt kendskab til at vide, hvor nogle ville søge 
ly for natten eller opholde sig på længere sigt. 
 
Indsamlingsmånedens betydning på hjemløsetællingen 
Vi har fokuseret på april måned. Her er der stadig koldt i det meste af landet. 
Hjemløshedsstrategierne forandrer sig over sommeren, hvor en andel søger ud i fjeldet 
og til vandet for at fiske og sove i telt. Denne gruppe kunne vi have haft tættere kontakt 
med i sommerperioden. 
 
Forskelle i kontakten med kommunerne 
I nogle kommuner har vi været i tæt dialog med kommunalt ansatte omkring deres 
optegnelser over mennesker, som er registreret uden en adresse. Det er ofte en vigtig 
dialog. I andre kommuner har vi ikke haft en lige så tæt dialog. Det skal der følges op på 
fra forskerholdets side i næste hjemløsetælling. Dette kan give nogle udsving i 
datasættet. 
 
En svaghed i disse undersøgelser er, at det er en relativ lille population. Der skal derfor 
ikke mange udsving i antallet til før, at det kan give store procentviseudslag i dataene.  
 
Repræsentativitet 
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Mangel på viden om misbrug og årsag, behov samt udfald omkring mangel på 
folkeregisteradresse i Nuuk og Sisimiut giver nogle mulige mørke tal. 
 
Fremadrettet vil forskerholdet styrke kontakten med boligorganisationer, 
sundhedsvæsen og politi. 
 
Repræsentativiteten i undersøgelsen vurderes til at være god. I undersøgelsen var 
ønsket at opnå svar på mange detaljer, som forventeligt ville styrke forståelsen af 
livssituationen, som mennesker i hjemløshed befinder sig i. Da dette er et 
forskningsmæssigt nyt undersøgelsesområde, er det ikke lykkedes at opnå den 
oprindelige ønskede detaljeringsgrad. Det handler særligt om det høje niveau af 
mennesker, som lever i en usynlig hjemløshedssituation. Her kan vi af gode grunde ikke 
opsøge dem, for de kan ikke opsøges - vi har derfor alene et overfladisk kendskab fra 
nogle kommuners registrering af borgere uden en folkeregisteradresse og 
kommunernes ansattes egne revurdering af om borgere, der er registreret og stadig 
befinder sig i kommunen, og har kontakt med socialområdet. 
 
Det giver derfor en svaghed i undersøgelsen, at vi får præsenteret et tilstrækkeligt godt 
datagrundlag til at sige noget om subsistensmisbrug, forældreskab og den 
bagvedliggende årsag til hjemløshed. Vi ved fra studier udenfor Grønland, at årsagerne 
til hjemløshed er komplekse og kan forbindes med en tilværelse præget af risiko, hvor 
et ressourcesvagt miljø er medvirkende til, at der ikke skal mange svære 
livsbegivenheder til før, at man efter et liv i risiko falder igennem samfundets 
sikkerhedsnet. 
 
I de fremtidige hjemløsetællinger vil forskerholdet fremadrettet forberede 
kommunerne på, at vi op til dataindsamlingsmåneden forbereder dataark til 
hjemløsetællingen, hvor de selv gennemgår borgere i kommunen uden 
folkeregisteradresser og forhåndsvurderer, hvilke af borgerne på listen, der kan 
vurderes at befinde sig i en situation, hvor man lever i usynlig hjemløshed. 
 

Antallet af personer i hjemløsetællingen 
De afrapporterede tal i denne hjemløsetælling skal tages med forbehold for, at det kan 
dække over en del flere endnu ikke registrerede tilfælde af hjemløshed. Især med 
henblik på definitionen omkring usynlig hjemløshed. Vi vil i denne rapport forholde os til 
denne opgørelse, som på sit nuværende niveau proportionelt er stort i forhold til 
befolkningens størrelse - her udgør de registrerede i denne undersøgelse lige under 1% 
af den samlede befolkning. 
 
491 personer er registreret som værende i en situation af hjemløshed. 
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Tallet vil svinge i fremtidige studier, når et styrket samarbejde med kommunerne vil 
give et talmateriale, hvor vi har en vurdering af samtlige borgere, som på grund af 
boligmangel ressourcemæssigt er uden en folkeregisteradresse. 
 
Det samlede antal på 491 består af to relevante opdelinger i synlig og usynlig 
hjemløshed. Her har vi at gøre med tal, hvor vi har et grundlag for at sige, at der er tale 
om en direkte situation omkring hjemløshed i forhold til den mere usikre tilstand af 
usynlig hjemløshed, hvor vi i forskergruppen ikke har haft direkte kontakt med 
borgeren. 
 
I fremtiden kan fordelingen af mennesker som lever i henholdsvis synlig og usynlig 
hjemløshed forandre sig, hvis kommunerne skulle oprette flere sociale tilbud i form af 
Housing First-projekter, herberger, containerboliger, varmestuer med mere. Ligesom at 
vi også kan komme til at se flere NGO’er, der kunne fungere som frivilligt socialt arbejde 
rundt om i byerne. Hvis folk har et alternativ til at sove på en sofa hos familier og 
venner kan det forandre på fordelingen af de to kategorier fremadrettet. 
 

Synlig og usynlig hjemløshed  
Den synlige hjemløshed er registreret i varmestuerne, herbergerne og forskellige 
boligløsninger som rækkehusene i Narsaq, herbergerne i Aasiaat, Ilulissat, Maniitsoq, 
Nuuk og Sisimiut. 
 
Den synlige hjemløshed vurderes i denne hjemløsetælling til at være lav i forhold til 
lande, hvor man har haft hjemløshed gennem længere tid, og hvor denne sociale 
problemstilling har eksisteret i længere tid. 
 
Det betyder blandt andet, at flere offentlige eller NGO-tilbud gør det nemmere at tælle 
og identificere gruppen af borgere, som lever i hjemløshed. 
 
Den usynlige hjemløshed er en social situation, som vil være til diskussion. Vi har 
argumenteret for, at borgere der lever hos familie, venner eller i deres netværk er i en 
situation af hjemløshed, i det omfang at der er tale om en situation, som de helst ville 
undgå at være i. Det er i denne hjemløsetælling den største gruppe, hvilket vi også har 
redegjort for i opgørelsen fra datasættet blandt de borgere, som lever i synlig 
hjemløshed. Det fortæller os noget om et behov for en boligsituation rundt om i landet, 
noget om at det i kommunerne vil være relevant at vurdere, om der skal skabes 
boligtilbud for mennesker, som befinder sig i disse situationer. 
 
Det er væsentligt at understrege, at tallene har et niveau af usikkerhed. Det er også 
vigtigt at understrege, at der kan være situationer, hvor tilværelsen hos andre er at 
foretrække fremfor at bo alene. Hvor man søger fællesskabet - men adresseforholdet af 
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sikkerhedsårsager kan være vigtigt med hensyn til at kunne modtage post, at kunne 
have bankforretninger, arbejde eller andre af livets aktiviteter. 
 
Usynlig hjemløshed er et dynamisk begreb, som i højere grad handler om en situation 
omkring bolignød og social hjælp. Det handler ikke om familiemedlemmer, som bor hos 
en over sommeren, eller midlertidige overnatninger som løser sig fordi husgæsten skal 
have ordnet egne boligforhold. Der er tale om langvarige ophold, som er en belastning 
for vært og gæst. 
 
Nedenstående figur viser en opstilling mellem den synlige og den usynlige hjemløshed: 
 

 Antal Procent6 
Manglende data 15 3% 
Mennesker som lever i synlig 
hjemløshed 

183 37% 

Mennesker som lever i usynlig 
hjemløshed 

 
293 

 
60% 

I alt 491 100% 
Figur 4: Fordelingen i forhold til synlighed  

    

Personer fordelt på kommuner og byer 

Det var formålet med hjemløsetællingen at opnå kontakt med alle kommuner og være 
fysisk til stede i de byer, hvor der efter beretninger fra kommuner og medier var synlige 
problemstillinger omkring hjemløshed - i form af at man havde oprettet en varmestue, 
et herberg eller andre former for indsatser. I undersøgelsesperioden har vi derfor været 
på besøg på de fem socialforvaltninger, haft kontakt med medarbejdere - særligt hvis 
der har været en tydelige ansvarsfordeling omkring området med socialt udsatte, 
herunder mennesker ramt af hjemløshed. 
 

Kommune Antal Procent 
Avannaata Kommunia 87 18% 
Kommuneqarfik Sermersooq 258 52% 
Kommune Qeqertalik 16 3% 
Qeqqata Kommunia 24 5% 
Kommune Kujalleq 106 22% 
I alt 491 100% 
Figur 5: Fordelingen af mennesker i hjemløshed i kommunerne  

 
6 For procenttallet gælder det, at det er afrundede tal. Der kan derfor opstå små afvigelser. 
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Det samme kommer frem, når vi laver en fordeling mellem de enkelte kommuner. Det 
skal igen nævnes, at fordeling kan være anderledes i fremtidige analyser. Det vil ikke 
overraske os i forskergruppen, hvis det overordnede billede af en koncentration 
omkring Kommuneqarfik Sermersooq vil forblive det samme. 
 

Figur 6: Diagram over fordelingen i antal i kommunerne 

I fremtiden vil det være forventeligt, at vi vil se et højere niveau i visse kommuner. Det 
betyder ikke, at det kommer til at handle om en tilstrømning - men at det er datakilder, 
som vi bliver bedre til at afdække fremadrettet. 
 
Det er de største byer, som har været i fokus. Det er i byerne, at vi ser hjemløsheden. 
Lidt paradoksalt kan man sige, at det er der, hvor der er flest boliger, at der også er flest 
hjemløse. Der er borgere, som falder igennem samfundet sociale sikkerhedsnet. 
 
Det er ikke alle byer, hvor resultatet i denne pilottælling er lige omfattende. Ligesom vi 
har mørketal omkring usynlig hjemløshed i Nuuk og Sisimiut, så har vi også meget lidt 
data fra dele af Disko-området og fra Nordgrønland. Dette forhold kan ændre sig i 
fremtidige hjemløsetællinger. 
 
Fordelingen af personer ramt af hjemløshed ser således ud i følgende byer: 
 

Byer Mennesker i en 
hjemløshedssituation 

%-fordeling 

Aasiaat 16 3% 
Ilulissat 83 17% 
Narsaq 44 9% 
Nanortalik 12 2% 
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Nuuk 156 32% 
Maniitsoq 19 4% 
Paamiut 33 7% 
Sisimiut 5 1% 
Uummannaq 9 2% 
Qaqortoq 50 10% 
Tasiilaq 64 13% 
I alt 491 100% 
Figur 7: Fordelingen af mennesker i hjemløshed i byerne ) 

 
Vi har i undersøgelsen ikke kunne afdække migrationen mellem byer eller fra bygd til 
bygd, bygd til by. Når man analyserer på hjemløshed i andre internationale studier, så 
ser man meget migration mellem byer og en vis strømning fra mindre byer/bygder og 
ind mod større. 
 

Figur 8: Diagram over fordelingen i antal i byerne 

 
Hjemløshed er et storbyfænomen, og det er derfor helt forventeligt, at det er særligt 
omkring Nuuk, at vi ser den største mængde af mennesker i en udsat boligsituation og 
social situation. 
 
Der er gennemgående situationer, som bliver genfortalt af mennesker, der rammes af 
hjemløshed. Flere fortæller om, at de søger mod storbyen i forventning om at få en 
bolig og et arbejde. Flere kommer i arbejde, men det er svært at komme ind i 
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boligsystemet og vanskeligt at betale husleje hos private udlejere. Derfor ender nogle i 
hjemløshed. Andre søger mod Nuuk for at komme væk fra en voldelige partner. Enkelte 
søger mod Nuuk for at opnår bedre sundhedsydelser, terapeutisk hjælp og social støtte.  
Andre er bosat i Nuuk og har mistet bolig på grund af huslejerestance eller andre 
former for gæld. Så er der gruppen, som har mistet deres bolig på grund af 
beboerklager på grund af støj. Enkelte er blevet for syge til at arbejde, og har 
derigennem mistet deres indtægtsgrundlag. Nogle venter på ældreboliger.  
 

Personer fordelt på køn 
Vi har i denne undersøgelse forholdt os til en binære kønsopdeling. 
 
Kønnet er et væsentligt tema, når det handler om mennesker, som er ramt af 
hjemløshed. 
 
I den meget tidlige forskning omkring hjemløshed var der stort set kun et køn. Det 
handlede om manden, dagdriveren og vagabonden. Man skal op efter 2. Verdenskrig, 
før at der for alvor bliver forsket i kvinder, som er ramt af hjemløshed. 
 
Fordelingen af mænd og kvinder afspejler andre internationale studier af hjemløshed. 
Her er det langt størstedelen af en population, som er udgjort af mænd. Kvinderne 
udgør en mindre andel. 
 
Den generelle fordeling mellem kønnene ser således ud: 
 

Køn Antal Procent 
Mænd 356 73% 
Kvinder 135 27% 
I alt 491 100% 
Figur 9: Kønsfordelingen  

 
Det er konkret, at der er flere mænd i kvinder, som lever i hjemløshed. Det kan hænge 
sammen med, at mænd er mere sårbare for at blive ramt i hjemløshed. Det kan hænge 
sammen med, at mænd aktivt tilvælger ikke at have et hjem. Så kan der være en 
tendens til, at kvinder går andre veje, hvis de kommer ud i sociale- og økonomiske 
problemer. Det er som tidligere nævnt en kønsfordeling, der kan observeres i lignende 
studier fra andre lande. Lidt forenklet kan man tale om 1/4 kvinder og en 3/4 mænd. I 
denne hjemløsetælling er denne fordeling næsten tilsvarende: 
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Figur 10: Diagram over kønsfordelingen i procent 
 
I en opdeling på kønnene og kommunerne så ser det således ud: 
 

Figur 11: Diagram over kønsfordelingen i kommunerne 

 
I den kommunale opdeling fremgår det også, at der er færre kvinder end mænd i 
hjemløshed. Dette fordeler sig dog lidt forskelligt mellem kommunerne. Figur 11 viser 
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dog med al tydelighed, at der i de enkelte kommuner er flest mænd, som lever i 
hjemløshed. Hvis flere kommuner følger Kommuneqarfik Sermersooqs eksempel med 
kønsopdelte herberger og et udvidet kvindekrisecenter, så kunne det påvirke 
synligheden af antallet af kvinder, som lever i hjemløshed i fremtiden.  
 
Nedenstående figur viser en oversigt over kønsfordelingen synlighed: 
 

Kønsfordelingen i 
forhold til synlighed 

Synlig 
hjemløs i 
antal 

Synlig 
hjemløs i 
procent 

Usynlig 
hjemløs i 
antal 

Usynlig 
hjemløs i 
procent 

Ingen 
data i 
antal 

Ingen 
data i 
procent 

Mænd 141 77% 204 70% 11 73% 
Kvinder 42 23% 89 30% 4 27% 
I alt 183 100% 293 100% 15 100% 

Figur 12: Kønsfordelingen i forhold til synlighed    

 
Fra tidligere studier herhjemme har vi indikationer på, at den mindre andel af kvinder, 
som er synligt hjemløse hænger sammen med en vurdering af risiko og utryghed 
omkring herbergerne, varmestuerne og særligt det at overnatte i trappeopgange og 
lignende steder. Da de første herberger blev oprettet, gik der tid, før der kunne tilbydes 
kønsopdelte sovepladser, separate toilet- og badefaciliteter med mere. For kvinder som 
for eksempel var på flugt fra partnervold, har det ikke altid været muligt at søge trygge 
rammer i herbergerne. I visse kommuner er der ingen forekomster af kvinder på 
herbergerne, som overvejende opfattes som et tilbud, der henvender sig til mænd. 
 
I opdelingen af køn og synlighed ovenfor er der i antal flere mænd end kvinder, som 
lever i usynlig hjemløshed. Det hænger sammen med, at der i hele hjemløsetællingen er 
flest mænd. Dog er der dobbelt så mange kvinder (89), som lever i usynlig hjemløshed i 
forhold til de kvinder, som lever bor på herberg, sover i trappeopgange og lever i andre 
former for husningstilbud. Det kan hænge sammen, med at kvinder, som kommer ud i 
sociale- og økonomiske problemer, lykkes med at søge overnatning eller 
længerevarende bomuligheder hos familie, venner eller netværk. 
 

Personer fordelt på alder 
Aldersfordelingen blandt mennesker der lever i hjemløshed er relevant i den forstand, 
at der kan være borgere, som allerede er alderspensionister, hvor det fra et 
myndighedsperspektiv er vigtigt at se på, om de modtager eller burde være berettiget 
til at modtage pension og kunne få adgang til en ældrebolig. 
 
Gruppen af ældre over 60 år er sammen med gruppen af unge mellem 18-29 år de 
mindste grupper i samfundet. 
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Den største gruppe i aldersfordelingen finder vi blandt de 30-60-årige. 
 
Gruppen af unge er særlig værd at bemærke. Det er vigtigt med forebyggende 
aktiviteter, der sørger for at gruppen af unge som lever i hjemløshed ikke vokser. Flere 
internationale studier peger på, at der er væsentlige risikofaktorer forbundet med, at 
man begynder voksenlivet i fattigdom og hjemløshed. Det kan have alvorlige sociale- og 
økonomiske konsekvenser fremadrettet. Denne gruppe kunne man med fordel rette et 
særligt forebyggende fokus på. Samtidig med at man forstærker et fokus på en gruppe, 
må det ikke tage ressourcer i form af opmærksomhed og forebyggelsesindsatser fra 
øvrige grupper. Her har erfaringer fra udlandet vist, at hvis man sætter et for stort fokus 
på unge, så risikerer gruppen af ældre mennesker, som lever i hjemløshed at stige. 
 
Alderen er derfor en grundlæggende vigtig ting at holde øje med i sådanne 
undersøgelser. 
 
Aldersfordelingen for den samlede gruppe ser således ud: 
 

 Antal Procent 
Unge fra 18-29 år 80 16% 
Voksne 30 – 60 år 343 70% 
Ældre over 60 år 68 14% 
I alt 491 100% 

Figur 13: Aldersfordelingen 
 

Opstillet som diagram ser det således ud: 

Figur 14: Diagram over aldersfordelingen i antal 
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Aldersfordelingen giver også en indikator på de former for forebyggelse og socialt 
arbejde, som kommunerne kunne sætte ind med. Der er forskel på, hvad ældre over 60 
år har behov for, og hvad unge mellem 18-29 år har af behov. Der vil også i 
uddannelseslovgivninger og lovgivning rettet mod alderspensionister være forskellige 
foranstaltninger, som kommunerne kan benytte sig af. 
 

Tiden i hjemløshed 

Ligesom aldersfordelingen er en opgørelse over, hvorledes gruppen fordeler sig mellem 
yngre, voksne og ældre - så er tiden i hjemløshed vigtig i en forståelse af spredningen af 
gruppens livsvilkår. Særlige socialfaglige metoder som Housing First var oprindeligt 
tiltænkt borgere, som befandt sig i langvarig hjemløshed - ud fra en forståelse af at en 
lang tilværelse i denne situation krævede en koncentreret socialfaglige indsats. 
 
Når det har været relevant at måle på varigheden, så er det igen en vigtig måleenhed 
for, om der ofte er tale om kortvarige forløb, som ordner sig i form af at borgernes 
boligsituation bliver bragt i orden på en for dem god måde. Eller om der er talrige 
tilfælde med mennesker, som har levet i langvarig hjemløshed. 
 
Det mellemliggende tidsforløb kunne også kategoriseres som mellemlangt. Det dækker 
perioden fra 4 måneder til 2 år. Yderpunkterne i dette tidsforløb er henholdsvist kort og 
lang. Der kan derfor være en vis variation. Det er også sandsynligt, at mennesker i 
denne periode prøver mange forskellige strategier, for at finde et sted at overnatte i 
kortere eller længere perioder. Uanset bør det understreges, at både 4 måneder og 2 år 
er lang tid i hjemløshed.  
 
Den sidste periode kaldes i hjemløsetællingen for lang tid i hjemløshed. Det gælder for 
alle, der har været i denne situation i over 2 år. Vi har i undersøgelsen mødt og fået 
beretninger fra kommuner og socialarbejdere om mennesker, der har været hjemløse i 
5 og 10 år - og har enkelte beretninger om borgere, som aldrig i deres voksne liv har 
haft egen bolig.  
 
Langvarig hjemløshed går også i international litteratur nogle gange under betegnelsen 
kronisk hjemløshed eller stagnation. Der er i socialfaglige henseende tale om en gruppe 
mennesker, hvor der skal en signifikant social faglig og socialpædagogisk indsats til for, 
at de kommer i egen bolig, i et bofællesskab eller bo-træning eller lignende. 
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Fordelingen ser således ud: 
 

Tiden i hjemløshed Antal Procent 
Kort tid i hjemløshed (0-3 måneder) 44 9% 
Mellemtid i hjemløshed (4 måneder – 2 år) 123 25% 
Lang tid i hjemløshed (2 år) 129 26% 
Ingen data 195 40% 
I alt 491 100% 
Figur 15: Tiden i hjemløshed  

Opstillet som diagram ser det således ud: 

Figur 16: Diagram over tiden i hjemløshed fordelt på antal 

 
Her kan der i andre hjemløsetællinger være en forskel på, hvorledes tid og synligheden 
fordeler sig. Det er der også, når vi særligt ser på den langvarige hjemløshed: 
 

Tiden i hjemløshed fordelt 
på synlighed7 

Antal synlig 
hjemløshed 

Antal usynlig 
hjemløshed 

Kort tid i hjemløshed (0-3 
måneder) 

6 34 

Mellemtid i hjemløshed (4 
måneder - 2 år) 

22 96 

Lang tid i hjemløshed (2 år) 45 80 
Figur 17: Varighed i tid og synlighed (n=491) 

 
7 I figur 16 og 17 er der kun medtaget tal fra de områder, hvor vi har data. Inden for tiden i hjemløshed og 
synlighed er der manglende data. Derfor afviger de totale antal lidt, når vi vil sige noget om flere forhold 
på en gang. 
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I undersøgelsen har vi samlet nogle af grupperingerne i forhold til varighed. Den korte 
tid i hjemløshed er sat til 0-3 måneder. Her kan der være opstået mindre livskriser, hvor 
et samliv er ophørt - eller en midlertidig udsættelse af en bolig, hvor der inden for en 
overkommelig tid bliver fundet en løsning. Det er for eksempel ikke mange beboere på 
de forskellige herberger, som lever i kortvarig hjemløshed. 
 
Opgørelsen af varigheden har ligesom flere af de andre spørgsmål stadig et højt niveau, 
hvor det er os ubekendt, hvor lang tid personen har befundet sig i hjemløshed. Det er et 
område, som vi forventeligt vil få mere viden om i de næste hjemløsetællinger. 

Personernes økonomiske grundlag 

Den private økonomi er et væsentligt område at lægge mærke til. Det handler om, 
hvorledes mennesker der er ramt af hjemløshed har et økonomisk grundlag til at klare 
sig selv. Det er også et område i datasættet, hvor der skal sættes ekstra ind 
fremadrettet. Her er indtægter i form af løn, offentlig hjælp, lommepenge, pension og 
førtidspension værd at lægge mærke til. Det er 33% af datasættet, hvorfra der er 
informationer om dette. Der kan være enkelte overlap, da flere bokse kunne afkrydses 
samtidig. Efterfølgende har for eksempel Kommuneqarfik Sermersooq lavet et herberg, 
som er tiltænkt ældre mennesker ramt af hjemløshed. Det må her forventes at 
modtagere af pension vil blive højere med tiden. 
 

Figur 18: Det økonomiske grundlag 
 

 
 
8 Når totalen for figur 18 giver mere end 491, så skyldes det, at man har kunne sætte kryds ved flere  
muligheder. Det har enkelte gjort. Derfor denne afvigelse. 
9 Totalen i procent er rundt op til 100%.  

Økonomisk grundlag Antal Procent 
Løn 73 14,5% 
Offentlig hjælp 53 10,5% 
Lommepenge 5 1 % 
Uddannelsesstøtte 1 0,1% 
Underholdsbidrag 1 0,1% 
Førtidspension 19 4% 
Pension 2 0,2% 
Modtager ingenting 8 2% 
Mangler data 336 67,5% 
I alt 4988 100%9 
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Sættes det økonomiske grundlag op i diagram, så ser det således ud: 

Figur 19: Diagram over økonomisk grundlag i antal 
 

Tallene for personernes økonomiske grundlag skal tages med forbehold. Vi mangler 
oplysninger på 336 personer. Fremadrettet kunne forskerholdet indgå i en tættere 
dialog med kommunerne for at afdække, hvilke former for økonomisk hjælp, der gives, 
når borgere lever i hjemløshed. Det økonomiske grundlag for mennesker, der lever i 
hjemløshed, er et felt der skal dækkes mere detaljeret fremadrettet. På den måde kan 
det blive muligt at få et styrket overblik over det ydelser der modtages. Det er ikke 
usædvanligt med mangel på viden på dette område samtidig med, at det er 
forventeligt, at der er et højt niveau af naturalieøkonomi, udveksling af tjenesteydelser, 
kriminalitet og tilsvarende. Der er data på, at 73 personer har en lønindtægt. Det kan 
hænge sammen med, at lønindtægten ikke rækker til en husleje. Lønnen kan være 
svingende alt efter arbejdsudbuddet, som ofte er timelønnet arbejde. 
 
Figur 20 nedenfor viser en opdeling af det økonomiske grundlag på synlig og usynlig 
hjemløshed. Det for at se, om det økonomiske grundlag afviger meget alt efter om der 
er tale om den synlige eller usynlige hjemløshed. 
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Synlig 

hjemløs 
Usynlig 
hjemløs 

Ingen data på 
synlighed 

Løn 36 36 1 
Offentlig hjælp 18 35 

 

Lommepenge 2 1 2 
Uddannelsesstøtte 1 

  

Underholdsbidrag 1 
  

Førtidspension 5 14 
 

Pension 1 1 
 

Modtager ingenting 3 3 2 
Mangler data 121 205 10 
Subtotal 188 295 15 
I alt (188 + 295 + 15) 498 

Figur 20: Økonomisk grundlag opdelt på synlighed 

Der er ikke markant forskel på de personer, som lever i hjemløshed og har deres 
indtægter fra løn. Gruppen som lever i usynlig hjemløshed er den største i 
hjemløsetællingen. Derfor kan man sige, at der er forholdsvist flere som modtager løn i 
gruppen af synligt hjemløse. I enkelte offentlige tilbud til mennesker i hjemløshed stilles 
der krav om, at man har et arbejde for at kunne benytte tilbuddet. For at kunne bo i 
Kommuneqarfik Sermersooqs containerboliger, skal man for eksempel have et 
lønarbejde. Det er sandsynligvis en stor del af den gruppe, som er fremtrædende i 
opdelingen af mennesker, som lever i synlig hjemløshed og er registeret med løn som 
deres økonomiske grundlag. Mængden af personer som modtager offentlig hjælp og 
lever i usynlig hjemløshed er næsten dobbelt så stor som gruppen af usynlige 
hjemløshed. Her skal man igen huske på, at der i datasættet er over 100 flere personer, 
som lever i usynlig hjemløshed frem for synlig hjemløshed. Man skal stadig tage disse tal 
med forbehold på grund af det store niveau af manglende data. 
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Når det økonomiske grundlag opdeles i synlighed og sættes på diagram, så ser det 
således ud: 

Figur 21: Det økonomiske grundlag opdelt på synlighed i antal 

 

Brugen af behandlingstilbud eller andre tiltag 

Der er i undersøgelsen spurgt ind til, om personerne i undersøgelsen gør brug af 
forskellige tiltag. Det kunne være om de er misbrugsbehandling, om de har kontakt med 
kriminalforsorgen, er skrevet op til en bolig, eller om der er kendskab til om de har en 
handleplan på kommunen. 
 
Det forholder sig således: 
 
 Antal Procent 
Psykiatrisk behandling 2 0% 
Misbrugsbehandling  8 2% 
Har en støtte- og kontaktperson 2 0% 
Tilsyn fra kriminalforsorgen 2 0% 
Er i aktivering/revalidering 2 0% 
Har en handleplan hos kommunen 36 7% 
Er opskrevet til egen bolig hos fx INI/ISERIT 12 2% 
Modtager ingen tilbud 35 7% 
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Ved ikke 401 82% 
I alt 491 100% 

Figur 22: Brugen af behandlingstilbud eller andre tiltag 

 
Der er ikke meget præcist data, der er kommet ind på brugen af behandlingstilbud eller 
andre tiltag i denne omgang. I konkrete tal er der 36 eller 7%, hvor vi med sikkerhed har 
kendskab til en handleplan i kommunen. Næsten samme antal 35 står dog listet som 
om, at de ikke modtager nogen tilbud overhovedet. En meget lille del er skrevet op til 
en bolig i en af de store boligorganisationer INI eller ISERIT. Kommunerne er ikke 
forpligtet til at oprette sociale indsatser rettet mod mennesker i hjemløshed. Det er for 
eksempel næsten kun i Nuuk by, at der er løbende kontakt mellem opsøgende 
medarbejdere og mennesker i hjemløshed. Opsøgende medarbejdere kan i denne 
sammenhæng spille en vigtig rolle i form af at skabe kontakt mellem borgeren, 
socialforvaltningerne, sundhedsvæsenet og boligorganisationerne. Tallene for brugen af 
behandlingstilbud skal i denne undersøgelse tages med forbehold, da det vil være et 
område, som der kunne komme mere præcis data på i fremtiden. Det har vi ikke på 
nuværende tidspunkt med manglende oplysning om 401 borgere.  
 
Sat op som diagram så ser det således ud: 
 

Figur 23: Diagram over antal der benytter behandlingstilbud eller andre tiltag 

Det samlede område omkring brugen af behandlingstilbud og andre tiltag, som at være 
opskrevet til bolig eller at have en kommunal handleplan afspejler at området kunne 
udvikles til et fokuseret indsatsområde i kommuner.  
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Misbrugsindikatorer 
Der er tegn på misbrug i miljøet omkring mennesker, der lever i hjemløshed. Enkelte 
steder er misbruget opgjort, som en årsag til hjemløsheden. Der er dog en stor 
sandsynlighed for, at man med tiden i hjemløshed oparbejder misbrugslignende 
tendenser. Det skyldes alkohol og hashmisbrug som selvmedicinering. Inden for 
hjemløshedsforskningen og fra forskning omkring traumer, risikobetinget barndom med 
videre, taler man om eskapistiske misbrugstendenser, hvor der sker en flugt ind i 
alkoholmisbruget. I hjemløsemiljøet er der observeret en tendens til periodisk misbrug 
omkring udbetalingen af økonomisk støtte hver 14. dag. Juleperioderne kan også være 
særligt hårde. Hvor afsavnet til familiemedlemmer og lignende er højt. Datamaterialet 
på dette punkt i undersøgelsen er ikke stærkt. Der er under 50 mennesker i 
personskemaerne, hvor det præcist indikeres, at der er en alkoholafhængighed. Her vil 
der igen være en sammenhæng, at der på hjemløshedsområdet ikke er meget kontakt 
med socialarbejdere, som foretager opsøgende arbejde - eller er mange, som har 
kontakt med et herberg, varmestue eller lignende. Derfor kan der potentielt være 
mange flere mennesker, som har problemer med misbruget, end det fremgår af denne 
hjemløsetælling. 
 
Indikationer på alkohol eller hvor alkohol sættes i direkte forbindelse med 
hjemløshedssituationen er følgende: 
 
47 ud af 491 indikerer et misbrug af alkohol. Der er 15 ud af 491 mennesker i 
hjemløsetællingen, hvor det indikeres, at misbrug af alkohol er en af årsagerne til 
hjemløshed. 
 
I nedenstående diagram er den tilgængelige data omkring alkohol, hash og alkohol som 
årsagen til hjemløsheden samlet. Det skal tages med et væsentligt forbehold, da der 
skal fokuseres på et stærkere datagrundlag på området. 
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Figur 24: Diagram over misbrug af alkohol og hash samt alkohol som årsag til hjemløsheden i antal 

 
Hash er et ofte brugt rusmiddel blandt mennesker, som lever i hjemløshed. Det er et 
ulovligt stof og et stof, som er dyrt at anskaffe. 22 ud af 491 indikerer et hashmisbrug.  
 
Der er ingen indikationer på, at der bruges hårdere stoffer end hash. Der er meget få 
indikationer på snifning. 
 

Indikationer på sindslidelse 

Med det nuværende datasæt har vi ikke tilstrækkelig grundlag til at sige ret meget om 
koblingen mellem sindslidelser og hjemløshed. Det er et område, som med fordel kan 
styrkes i fremtidige tællingen gennem et tættere samarbejde mellem Allorfik, 
sundhedsvæsenet og landslægeembedet.  

Indikationer på årsagerne til hjemløshed 

Der er ofte flere årsager til hjemløsheden. Dette er som med indikationer på misbrug et 
område i datasættet, hvor vi fremadrettet vil se tydeligere indikationer, når 
personskemaet bliver udfyldt mere fyldestgørendes. Nedenfor ses en liste over de 
indikationer, der er opgivet i undersøgelsen. Her er der enkelte sammenfald, da man i 
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skemaet har kunne afkrydse flere steder. I nedenstående opstilling har vi sammenkoblet 
indikationer, som handler om gæld, misbrug, mangel på tilstrækkelig bolig med videre. 
 

Årsager til at borgere er endt i hjemløshed Antal Procent 
Gæld (offentlig og/eller privat) 42 9% 
Misbrug (alkohol og/eller hash) og ludomani 22 4% 
Mangel på tilstrækkelig bolig 19 4% 
Psykisk sygdom 4 1% 
Kunne ikke længere bo hos familie eller venner 19 4% 
Manglende data 385 78% 
I alt 491 100% 
Figur 25: Indikationer på årsag til hjemløshed  

 
I de data der er indsamlet, fylder gæld meget. Niveauet af gæld kan svinge, uden at vi 
dog med denne hjemløsetælling kan sige noget på et generelt plan. Gæld kan dække 
over, at en lejer skylder flere 100.000 kr. og har fået lejekontrakten opsagt til det 
offentlige til, at nogle skylder under 50.000 kr. Der bliver allerede arbejdet med 
gældsrådgivning i forskellige instanser, det kunne være relevant i fremtidige tællinger at 
få noget konkret data over sager, hvor gældrådgivning har hjulpet lejere med at bliver i 
deres boliger, og cases hvor indsatsen kunne styrkes. 
 
Nedenfor er data præsenteret i et diagram. Det skal tages med et lignende forbehold, 
som med misbrugsindikatorerne, da der skal fokuseres på et stærkere datagrundlag på 
området. 
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Figur 26: Diagram over årsager til hjemløshed i antal 

Tallene fra årsagerne til hjemløsheden er alene indikatorer, da der mangler en hel del 
data. En indikation med disse forbehold peger på at økonomi er en væsentlig årsag til, 
at mennesker ender i hjemløshed. Dertil hører også misbrug som en mulig 
sammenhæng med økonomiske vanskeligheder.  

42
22 19

4
19

385

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Gæld
(offentlig
og/eller
privat)

Misbrug
(alkohol

og/eller hash)
og ludomani

Mangel på
tilstrækkelig

bolig

Psykisk
sygdom

Kunne ikke
længere bo
hos familie
eller venner

Manglende
data

Årsager til hjemløshed i antal



 

 41 

Anbefalinger til næste tælling 

Det anbefales at hjemløsetællingen gennemføres over en årrække for eksempel hvert 
andet eller hvert tredje år. En regelmæssig opfølgning på hjemløsetællingen giver 
mulighed for at lære af denne pilottælling og for at man kan følge en udvikling over tid. 
Denne anbefaling dækker over, at vi i forskerholdet forventer en stigning i de forskellige 
hjemløshedsformer. En styrket tilstedeværelse af forskerholdet i hovedbyerne vil give 
mere præcise data i de byer, hvor der ikke er synlig hjemløshed. 
 
Arbejdet med kommunerne kan styrkes i tællingen, således at et medlem af 
forskerholdet fysisk er til stede i hovedbyerne og hjælper i forbindelse med 
dataregistrering. Samarbejdet med kommunens fagpersoner skaber et grundlag for en 
faglig vurdering, der kan kvalificere vurderingen af,  om der bag en manglende 
folkeregisteradresse er et tilfælde af usynlig hjemløshed. Det gælder som tidligere 
nævnt også andre instanser som Allorfik, sundhedsvæsenet og politiet. 
 
Datagrundlaget omkring indtægt, misbrug, kontakt med det offentlige system og 
årsagen til hjemløshed skal styrkes over tid. 
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Bilag - Personskema 

Udsnit af personskemaets udgave på dansk. 

Personskema (Kortlægning af hjemløshed i Grønland 2022) 

Dato for udfyldelse af skemaet:                                  _ _ dag      _ _  måned 

Navn på myndighed/tilbud hvor skemaet er udfyldt:  Telefonnummer:  

Navn på forsker/medarbejder der har udfyldt skemaet:  E-mail: 

Adresse:  
 

I hvilken kommune er den hjemløse borger 
hjemmehørende (hvis anden kommune end opholds-
/registreringskommune):  Kommune:  

1. Har personen været med til at udfylde skemaet                          Ja  Nej  
2. Den hjemløses initialer:    _ _ _ _ _ _ _ 
Og personnummer (uden de sidste 4 cifre): _ _ dag.        _ _måned  _ _ _ _ år  

3. Personens boligsituation i april, 2022 SKAL UDFYLDES. (Sæt gerne flere kryds)  
1. Sover på gaden, i trappeopgang, container, i et skur e.l.  
2. Natvarmestue, værested med nødovernatning e.l.  
3. Herberg, forsorgshjem  
4. Hotel, vandrehjem e.l.anvendt som midlertidig løsning pga. hjemløshed  
5. Bor midlertidigt og uden permanent kontrakt hos familie, venner eller bekendte  
6. Midlertidigt udslusningsbolig uden permanent kontrakt  
7. Afsoner under kriminalforsorgen, skal løslades inden for én måned, og mangler boligløsning  
8. Opholder sig på hospital/behandlingstilbud, skal udskrives inden for én måned, og mangler boligløsning   
9. Andet, angiv hvad: ___________________________________________________________  
10.   Ved ikke  
4. Personens køn og alder  Kvinde  Mand  Alder: _ _ år 
5. For børn og unge under 18 år:  

Opholder personen sig på tilbuddet sammen med sin(e) forældre?  
Ja  Nej  

Mors eller fars initialer:    _ _ _ _ _ Og personnummer (uden de sidste 4 cifre): _ _ dag.        _ _måned  _ _ _ _ år 
 
6.A.  Har personen daglig omsorg for eller samværsret med mindreårige børn ? (Flere svar kan angives)  

1. Har ingen mindreårige børn     4.  Har børn, men har ikke omsorgs eller              
samværsret  

      

2. Daglig omsorg     5 .Andet: __________________       

3. Delt samvær/samværsret     6.Ved ikke        
6.B Har den hjemløse borger børn under 18 år, der opholder sig sammen med 
borgeren (fx på et socialt tilbud eller som sofasovere hos familie og venner) 

Ja  Nej  

6.C Hvis ´Ja´til spørgsmål 6.B: Hvor mange (egne) børn under 18 år opholder sig 
sammen med den hjemløse borger/forældre 

Antal:______    

7. Fødeby/bygd: _____________________________ 
 
 8.  Modtager personen?  (Sæt gerne flere kryds) 

1. Løn  
2. Offentlig hjælp    
3. Lommepenge (i forbindelse med indlæggelse på sygehus i Grønland eller i Danmark)  
4. Uddannelsesstøtte (SU)  
5. Førtidspension   
6. Alderspension   
7. Barselsdagpenge  
8. Boligsikring  
9. Ingen indtægt  
10. Underholdningsbidrag  
11. Andet, angiv hvad:______________  
12. Ved ikke  

9. Hvor længe har personen været hjemløs? (Kun ét kryds) 
       0-3 måneder   
       4-11 måneder   
       1-2 år   
       Over 2 år    
       Ved ikke   


