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• Housing first betyder ikke at en boligløsning er nok – der skal den individuelle 
støtte til, som brugeren har behov for, for at kunne fungere i bolig.

• Housing first betyder ikke at der skal være en bolig, før man kan give tilbud om 
fx misbrugsbehandling eller psykiatrisk behandling

• Housing First betyder ikke fokus på at stille krav til behandling,        
ædruelighed osv., som betingelse for at få en bolig.

• Housing First kan ikke forudsige hvem der ikke profiterer af tilbuddene.

HVAD ER HOUSING FIRST IKKE



HOUSING FIRST I ODENSE
RAPPORT FRA VIVE

Studie på baggrund af 523 borgere der er boligplaceret jvfr. Housing First i Odense i perioden 2010-2018

• 5 år efter boligplacering er der en mindre 
årlig udgift pr. borger på ca. 75.000  for 
samfundet

• 80 % af borgerne har fastholdt egen 
bolig.



Der kan identificeres følgende kerneelementer og principper i Housing First-indsatsen i Odense, som kan tjene til inspiration i 
kommuner, der endnu ikke anvender Housing First-tilgangen, eller kun anvender den i begrænset omfang: 

• Samarbejdsaftale mellem kommunen og de almene boligorganisationer om at skaffe boliger til indsatsen 

• En systematisk og målrettet procedure for at tilvejebringe de konkrete boliger, der anvises til borgere i hjemløshed 

• Individuel social støtte til borgere, der tilbydes en bolig 

• Kontakt mellem kommunen og boligorganisationerne om de løbende støttebehov 

• Mind-shift fra krav om forudgående boevne og boligparathed til, at boevne opøves, mens borgeren bor i boligen 

• Organisering internt i kommunen, der støtter op om indsatsen 

• Samarbejde mellem kommunen og civilsamfundets organisationer og tilbud om kontaktskabelse og løbende opfølgning i 
forhold til borgere i hjemløshed. 

HOUSING FIRST I ODENSE
RAPPORT FRA VIVE



• Ikke et projekt, men fuldt implementeret i Odense kommune

• Huske at Housing First er en helhedsorienteret tilgang, ikke en metode.

• Mere fokus på støtten ikke kun bolig

• Bolig er en forudsætning.

• Forskning viser at det er permanente individuelle boliger der har den største effekt i Housing First

• Hvordan kan flere ordinære boliger komme i spil.

• Eksisterende muligheder

• Nye muligheder

TILGANG
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