HJEMLØSE

FAGLIGT GRUNDLAG
for tilbud i Blå Kors til hjemløse
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Fagligt grundlag for tilbud i Blå Kors til hjemløse
Dette notat beskriver hovedlinjerne i den faglighed, der ligger til grund for de tilbud, Blå Kors har til
hjemløse, typisk efter Servicelovens § 110. Notatet indeholder altså ikke en detaljeret beskrivelse af
ydelserne, men primært det faglige og værdimæssige grundlag for dem.
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1. Målgrupper og deres behandlingsbehov
Tilbuddene retter sig mod socialt udsatte
hjemløse. Der kan skelnes mellem to grupper
af hjemløse: Brugere, der er reelt hjemløse,
og brugere, der er funktionelt hjemløse. Reel
hjemløshed betyder, at personen ikke har nogen bolig. Det vil sige, at personen har ingen
adresse - ”har ikke tag over hovedet” - og har
ofte samtidig så store psykiske eller sociale
problemer, at vedkommende ikke er i stand til
at skaffe sig en bolig uden hjælp. Funktionelt
hjemløs vil sige, at personen har en bolig, men
af psykiske eller sociale årsager er han eller
hun ikke i stand til at opholde sig i den. Det
kan skyldes, at boligen er så uhygiejnisk, at
den er ubeboelig, at personen har misbrug,
har hjerneskade eller lider af en psykisk sygdom. Sociale og psykiske problemer kan skyldes økonomiske problemer, psykisk eller fysisk
sygdom, afhængighed1, selvværdsproblemer,
ensomhed og manglende netværk, personligheds-forstyrrelser eller andre sociale forhold.

De enkelte faktorer behøver ikke i sig selv at
resultere i, at et menneske kan karakteriseres
som socialt udsat, men flere af faktorerne er
hyppigt forekommende.
I henhold til lovgivningen er det lederen af
tilbuddet, der har visitationsretten. Manglende bolig er ikke tilstrækkelig begrundelse for
visitation. Alle muligheder for, at borgeren selv
kan finde anden bolig, skal være opbrugte, og
derudover er det en forudsætning, at borgeren
har andre særlige sociale problemer. Derfor
er enhedernes visitationsret og -pligt vigtig i
forhold til at vurdere, om behovet for en plads
på enheden er til stede. Hvis der er tale om en
borger, som opfylder kriterierne for visitation,
men hvor enheden ikke har plads, er enheden
forpligtet til at henvise til et andet tilbud.

1
Læs mere om Blå Kors Danmarks behandlingstilbud og syn på afhængighed i ”Fagligt grundlag for boog behandlingstilbud i Blå Kors
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2. Værdigrundlag
I Blå Kors arbejder vi ud fra det kristne livsog menneskesyn. Det betyder, at vi betragter
det enkelte menneske som skabt af Gud og
dermed unikt og med uendelig værdi. Ethvert
menneske har derfor krav på at blive behandlet med respekt og ligeværdighed.
Et godt liv drejer sig i høj grad om relationer
- relationen til sig selv, til sine nærmeste og
omgivelserne. Derudover er vi opmærksomme på betydningen af den eksistentielle eller
åndelige dimension: At den enkelte har behov
for at finde mening i sit liv og kan få hjælp til
at reflektere over livets store spørgsmål. Her
ønsker vi at kunne indgå i en frugtbar dialog
med respekt for den enkeltes eget værdigrundlag. Vi stiller ikke krav til et bestemt livssyn
hos brugeren. Man er lige velkommen uanset
religion, race, køn eller seksuel orientering.
Blå Kors Danmark har udformet tre værdier,
som alt arbejde i organisationen bygger på:
Nærvær, faglighed og nye muligheder.
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Nærvær: I nærværet har vi fokus på respekt,
ligeværdighed og troværdighed.
Faglighed: Alt arbejde i Blå Kors er kendetegnet ved en høj faglig kvalitet, hvor der sikres
sammenhæng mellem teori og praksis.
Nye muligheder: Vi har en overbevisning om,
at brugerne har mulighed for at ændre på deres livssituation, hvis de ønsker det.
Helhedssyn
Det gælder generelt for vores tilgang, at vi
tager udgangspunkt i et helhedssyn. Dette
helhedssyn gør sig gældende på flere måder:
• Et helhedssyn på mennesket – at det
består af krop, sjæl og ånd, og at disse
dimensioner hænger sammen og ikke kan
skilles ad. Det betyder for eksempel, at
fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle
behov og problemer hænger sammen.
• Et helhedssyn på problemerne. Det nytter
ikke noget kun at fokusere på ét problem
uden også at sætte ind over for andre
problemer, der underminerer livskvaliteten
– det vil sige andre psykiske, fysiske eller

•

•

sociale problemer. Der skal tages hånd om
hele problemkomplekset, enten i regi af
Blå Kors eller i samarbejde med kommune, sundhedsvæsen eller andre aktører.
Ethvert menneske indgår i en social sammenhæng. Det betyder, at Blå Kors ikke
kun fokuserer på den enkelte bruger, men
så vidt muligt inddrager de pårørende og/
eller netværket.
Vi fokuserer så vidt muligt på en koordineret indsats, som hjælper brugeren i et
sammenhængende forløb, og som bevarer
en kontakt, så længe der er behov for det.

Etik
Vi relaterer os til det enkelte menneske i
respekt og forståelse. At øjne nye livsmuligheder og udvikle nye strategier kræver ofte en ny
selvforståelse.
For os er det vigtigt ikke at fastholde mennesket i en negativ identitet med rod i og underliggende frygt for fortidens fejltrin, svigt,
afhængighed eller andet, men netop at vise
vejen frem, muligheden for at udvikle sig, bygge på det sunde selv og dermed i højere grad
at blive sig selv i oplevelsen af at høre til.
Vi har en etisk forpligtelse til i hele forløbet at
vise vores brugere, at vi finder dem værdiful-

de, netop som de er her og nu. Udgangspunktet er at vise og føle respekt for den pågældende som menneske. At være socialt udsat er
oftest et resultat af mange forskellige faktorer,
der varierer fra person til person. Til gengæld
har ethvert menneske et ansvar for at gøre
noget ved egen situation og må derfor træffe
nogle valg. Vi inddrager derfor altid brugerne i
den indsats, der vedrører dem selv. Derudover
lægges der vægt på, at brugerne inddrages i
fælles og organisatoriske forhold på enheden.
Udgangspunktet for menneskeværd er, at
ethvert menneske må tage sit liv på sig, tage
personligt ansvar for eget liv, også selv om det
er lidelsesfuldt. Men nogle mennesker har så
få ressourcer, at de skal have hjælp til at påtage sig dette ansvar.
Diakoni – en del af fagligheden i Blå Kors
Blå Kors er en diakonal organisation. Begrebet
diakoni udtrykker en side af vores faglighed.
Diakonien er det kristne livs- og menneskesyn
omsat til konkret praksis på det mellem-menneskelige plan.
Den indsats, der ydes på Blå Kors-enheder, er
på mange måder en afspejling af den generelle tænkning i samfundet, nemlig at mennesker
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skal bidrage og får værdi i kraft af at kunne
yde noget. Derfor ligger der også i den indsats, der ydes, et ønske om, at brugerne skal
udvikle sig og så vidt muligt blive i stand til
at bidrage til samfundet, eller som minimum
kunne tage vare på sig selv. I den forstand er
indsatsen i Blå Kors på linje med alt andet
socialt arbejde, hvor menneskets værdighed
kommer af, at man har noget at yde til gengæld for det, man modtager.
•
Denne tilgang søges balanceret med en diakonal tilgang. I diakonien ligger der den opfattelse, at mennesket har værdi i sig selv, bare
ved at være til, og ikke i kraft af, hvad det kan
yde. Diakonien retter sig også særligt mod
mennesker, der ikke har så mange ressourcer
– man kan kalde dette for diakoniens særlige
arbejdsfelt.
Blå Kors tager udgangspunkt i den forståelse,
at diakoni rummer både en faglig og en åndelig/eksistentiel dimension. Diakoniens særlige
faglighed bygger blandt andet på følgende:
•
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At man er i stand til at være i det svære
og i smerten sammen med brugeren uden
absolut at skulle gøre noget ved den.

•

At være nærværende ved at kunne lytte og
være til stede, så brugeren i første omgang
oplever ikke at være alene.
At handlinger kan have værdi i sig selv
som noget, man gør sammen, uafhængigt
af om de fører til et bestemt mål.

Diakoniens åndelige/eksistentielle dimension
er medvirkende til, at medarbejdere i Blå Kors
er i stand til også at indgå i samtale om brugernes eksistentielle spørgsmål med respekt
for det ståsted, brugerne har – samtaler, der
kan omfatte spørgsmål om hvem er jeg? og
hvad er mit livsformål?2

2
For en uddybende beskrivelse henvises til
særskilt publikation om Blå Kors Danmarks diakoni- og
menneskesyn.

3. Elementer i indsatsen
Brugerne har ofte lang erfaring med kontakt
til det offentlige system, og de har ofte meget ringe tillid til andre mennesker. At hjælpe
disse mennesker kræver stor rummelighed
og tålmodighed for at opbygge en tillidsfuld
relation, der er en forudsætning for at kunne
hjælpe dem videre. Der er behov for en mangefacetteret faglig indsats og en høj grad af
koordinering for at yde en helhedsorienteret
indsats, der kan danne rammen om et godt liv
for brugeren.
Forsamtale
Uanset borgerens behov er det nødvendigt
med en grundig forsamtale, der fungerer som
en del af udredningen, og tilbuddet afstemmer
forventninger med brugeren med hensyn til,
hvilken indsats der skal sættes i værk. Forsamtalen afdækker brugerens generelle helbredstilstand, sociale problemer, økonomi, kriminalitet, uddannelse, erhverv, familierelationer
og øvrige relationer, egne opvækstforhold og
udvikling af eventuel afhængighed. I forsam-

talen søges også at afdække borgerens egne
ressourcer.
Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med den
relevante kommune omkring kommunens borgere, ligesom vi ønsker et løbende tæt samarbejde og dialog med de relevante kommunale
medarbejdere. Vi informerer derfor inden for
tre dage kommunen om, at borgeren er flyttet
ind på enheden.
Der udarbejdes en opholdsplan, der sikrer en
målrettet indsats, der fokuserer på, hvordan
brugeren kan komme ud i egnet bolig. De
faktorer, der er barrierer for at kunne klare sig
i eget hjem, kan have med alle de førnævnte
problemområder at gøre og kan derfor være
fokusområder i indsatsen, jævnfør nedenfor.
Socialpædagogisk indsats
Der er tre nøgleforhold i indsatsen for de
hjemløse:
1. Indsatsen retter sig mod brugernes egne
ønsker, det, der giver mening for bruger-
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ne selv. Målet for opholdet er at give de
pågældende mennesker redskaber, der
gør dem bedre i stand til at leve det liv,
de gerne vil leve – ofte på trods af psykisk
sygdom og sociale problemer. Målet er, at
de skal opnå at leve det liv, de ønsker.
2. Målet er, at brugerne skal kunne komme
tilbage i egnet bolig og være i stand til at
fastholde boligen. Der er derfor fokus på
alle de forhold, der udgør en barriere for
dette.
Meningsfuld
hverdag

Sundhed

Socialt netværk

Bolig oplevet
som hjem

Orden i
økonomi

Mestringskompetencer
bredt

3. Den primære indsats består af selve den
ramme, borgeren sættes ind i i tilbuddet:
Hjemlige omgivelser, struktureret hverdag
med regler, opgaver og rutiner, relation til
en kontaktperson, alsidige kompetencer,
opbyggende kost og motion samt støtte til
at få løst konkrete problemstillinger såsom
at finde en bolig, afklaring af økonomien,
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kontakt til familie, behandling af sygdom
med videre.
Vi efterstræber korte ophold på tilbud for
hjemløse. Vi har særligt fokus på, at unge så
vidt muligt ikke bør være i et traditionelt hjemløsetilbud.
I nogle situationer anbefales det over for borger og kommune, at der udføres en specialiseret udredning, f.eks. hos psykiater.
Indsatsen baserer sig blandt andet på en
recovery-orienteret tilgang samt på bostøtte og
social færdighedstræning inspireret af CTI og
ICM3. Således implementerer vi i Blå Kors de
gode resultater fra den nationale hjemløsestrategi.
Blå Kors-tilbuddet søger at være på banen,
indtil kommune eller andre tager over, såfremt
der er behov for det, og derved får tilbuddet
ofte en koordinerende opgave.
3
CTI står for Critical Time Intervention, som er
en tidsbegrænset indsats i en kritisk fase, fx mellem boenheden og eget hjem, og med fokus på skelnen mellem
de midlertidige og de langvarige relationer. ICM står for
Individuel Case Management, dvs. en helhedsorienteret
individuel indsats.

Tilbuddene på hjemløseområdet er bevidste
om de dilemmaer, der ligger i tilbuddet, og
som kræver løbende refleksion for at sikre en
balance, fx balancen i at være et hjem, samtidig med at det skal være midlertidigt; balancen mellem at opbygge tillidsfulde relationer,
der ikke må være så tætte, at der sker svigt,
når brugeren skal flytte ud; balancen mellem
at brugerne skal opleve tryghed og fællesskab,
samtidig med at tilbuddet hverken skal være
for omklamrende eller slet ikke drage omsorg.
En fast kontaktperson følger brugeren fra
indsatsens start til dens afslutning. Indsatsen ”styres” af opholdsplanen og de mål og
delmål, der aftales. Kontaktpersonen har en
koordinerende rolle både internt i forhold til
inddragelse af tilbuddets egne kompetencer og
udadtil i forhold til kommune, sundhedsvæsen
og andre.
Vi lægger vægt på en pædagogisk holdning,
som kræver noget særligt af den professionelle, nemlig et bevidst fokus på relationen, og
hvad man kan kalde en professionel relationskompetence. Den bygger på den professionelles evne til…

•
•
•
•
•

at ”se” den enkelte bruger på vedkommendes egne præmisser
at afstemme egen adfærd herefter
at påtage sig lederskabet og ansvaret for
relationens kvalitet
at være autentisk i kontakten
både at forstå og forstyrre hidtidige mønstre som et bidrag til at motivere til nye
mønstre.

Vi arbejder tværfagligt på den måde, at de
enkelte faglige perspektiver indgår i en fælles
helheds-orienteret indsats.
Det forhold, at brugerne ses som individer, og
at der er tale om mange forskellige typer, betyder som nævnt, at der stilles krav om særlig
stor rummelighed og tolerance. Dette imødekommes, ved at der lægges vægt på at have
en personalegruppe, der er meget bredtfavnende med hensyn til faglige og menneskelige
kompetencer, både introverte og ekstroverte
personligheder og en spredning på køn, alder
og typer. På den måde er det muligt at inddrage de medarbejdere i forhold til hver enkelt
bruger, som bedst bidrager til at støtte brugeren i den ønskede udvikling.
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Sund kost indgår som et vigtigt element for at
kunne restituere sig. God mad er en vigtig del
af et godt liv, og kosten sammensættes efter
almindeligt anerkendte kostråd. Vi lægger også
vægt på, at selve måltidsfællesskabet bidrager
til det sociale og æstetiske aspekt af opholdet.

Det er således også en forudsætning for at
skabe de optimale rammer for brugernes
udvikling, at der er et godt arbejdsmiljø på
stederne.
Sundhed
Mange af brugerne er i kropslig dårlig forfatning efter lang tids dårlig ernæring og fysisk
inaktivitet, og de har behov for fysisk restitution. Brugerne har ofte en forringet evne til
egenomsorg.
Der ligger en stor opgave i at ”bygge bro” til
de offentlige systemer, hjælpe den enkelte
bruger med at få overblik over sin sundhedsmæssige situation og hjælpe brugerne til
at kunne håndtere deres helbredsmæssige
problemer.
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Motion er et andet vigtigt element i opholdet.
Vi tror på, at fysisk aktivitet indvirker positivt
på psykiske tilstande som angst, depression
og stressbelastninger, og tilsyneladende virker
den fysiske træning også positivt på brugerens
selvværd.
Netværk
Vores brugere kommer ofte med brudte relationer. De har ingen eller kun sparsom og
konfliktfyldt forbindelse til deres netværk, og
det vil derfor være nødvendigt at forsøge at
skabe kontakt mellem brugeren og netværket,
eller skabe afklaring hos brugeren i forhold til,
at det for en tid (måske altid) vil være sådan,
samt være behjælpelig med at opbygge et
nyt netværk. Dette er nødvendigt for at skabe
grobund for brugerens udvikling.

Vi arbejder med følgende systemer af netværk:
• Det primære netværk – familie, venner,
kollegaer etc.
• Det offentlige netværk – sagsbehandler,
misbrugskonsulent, SKP, læge etc.
• Det tredje netværk – frivillige, kirker,
sportsklubber etc.
I det omfang det er muligt, inviteres pårørende
og andet netværk til at deltage i diverse møde.

Nogle brugere har så ringe netværk, at enheden – og de øvrige beboere her – bliver brugerens netværk, også efter at de er flyttet tilbage
i egen bolig.
Der foregår en udvikling på enhederne, hvor
man arbejder med, hvordan man i højere grad
kan inddrage brugernes relationer og netværk i
indsatsen og dermed sikre, at brugerne har et
større støttemæssigt beredskab, når de kommer hjem.

4. Efterværn
Efterværn defineres som den indsats, der ydes,
efter at borgeren er udskrevet fra enheden.
Ikke alle brugere har behov for efterværn, fx
hvis de er i stand til at klare sig selv med støtte fra deres netværk.
Hvis der er behov for det, forsøger Blå Kors-tilbuddene at være ”på banen”, enten indtil
kommunen eller andre ”tager over” eller som
en sideløbende supplerende indsats. Blå Kors
har en række forskellige typer tilbud, der under ét kan betegnes som efterværn. Målet med

efterværnstilbud er at hjælpe borgeren med at
fastholde de mål og livsforbedringer, der blev
arbejdet på under opholdet.
Blå Kors søger at hjælpe socialt udsatte til en
meningsfuld social integration på flere forskellige måder, eksempelvis via CTI- og ICM-inspirerede efterværnstilbud, støtte-kontakt-person,
væresteder, netværks- og udslusningsboliger,
virksomhedspraktik, brugerfrivillige og netværksgrupper.
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5. Det frivillige
På en del enheder anvender man frivillige til
forskellige opgaver. De frivillige supplerer de
ansatte medarbejdere og bidrager med den
almene medmenneskelighed og personlige
omsorg, som giver brugerne oplevelsen af, at
der er mennesker, der interesserer sig for dem
og vil være sammen med dem, uden at få løn
for det. Der ligger en særlig værdi for brugerne i frivilligheden, som ikke følger det faglige

rationale, men som er en del af det medmenneskelige perspektiv.

6. Samspil
Blå Kors bidrager til et godt samspil med
andre aktører, især kommunerne og sundhedsvæsenet. Dette gælder både på det overordnede plan, hvor vi fokuserer på, hvordan Blå
Kors bedst kan indgå i den enkelte kommunes
strategi og organisering af misbrugs- og udsatteområdet, så vi kan bidrage til, at kommunen
kan nå sine mål på en måde, så ressourcerne
udnyttes bedst muligt. Og det gælder på det
individuelle plan, hvor vi konstruktivt sam-
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arbejder med kommunen om i fællesskab
at hjælpe den enkelte borger, gennem en
koordinering af opholdsplan og borgerens §
141-handleplan. Vi prioriterer derfor et højt
kommunikationsniveau, både i forbindelse
med visitation, udredning og i den løbende
dialog under opholdet.

7. Kvalitet i Blå Kors
Evidensbaseret praksis – og praksisbaseret
evidens
Blå Kors har fokus på systematisk arbejde
med kvalitetssikring og -udvikling.
I Blå Kors har vi fokus på viden, udvikling, evidens, dokumentation og evaluering samt på, at
viden omsættes til praksis.
Vi forholder os konstruktivt kritisk til ny viden
på området. Kravet om evidens må ikke styre
al indsats. Vi mener, at viden også kan opstå
af og lære af praksis – og dermed skabe praksisbaseret evidens. Derfor prøver vi også nogle
gange ting af, som vi ikke på forhånd ved,
hvordan virker – og vi dokumenterer, følger op
og evaluerer, så vi kan lære af det og omsætte
erfaring til ny viden og nye handlinger for på
den måde at skabe innovation og udvikling.

princip, at vi løbende følger op på de indsatser, vi leverer, og de resultater, vi skaber, så vi
hele tiden lærer af vores erfaringer og tilpasser
indsatsen – eller udvikler nye måder at gøre
tingene på.
Vi tror på, at øget bevidsthed om og styrket
indsats inden for de organisatoriske områder
– ledelse, styring, medarbejderopkvalificering,
faglighed, brugerinddragelse, dokumentation,
evaluering m.v. – i sidste ende gavner brugerne. Dét er et af de væsentligste argumenter for
at arbejde med kvalitetsmodellen.
Videndeling
Blå Kors går som princip ind for stor åbenhed og medvirker gerne til videndeling, både
internt og eksternt.

Kvalitet i organisationen – og kvalitet til brugerne
Vi har udarbejdet en kvalitetsmodel for Blå
Kors, der bl.a. læner sig op ad socialtilsynets
kvalitetsmodel. Modellen har indbygget det
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Tilbud i Blå Kors til hjemløse
De tilbud til hjemløse, som Blå Kors Danmark pt. driver er følgende:
Blå Kors Center Sydjylland

Sønderhedevej 7, 6623 Vorbasse

www.blaakorscentersydjylland.dk

Blå Kors Humlebæk

Humlebæk Strandvej 11,
3050 Humlebæk

www.blåkorshumlebæk.dk

Blå Kors Hjemmet

Ølsvej 16, 9500 Hobro

www.blaakorshobro.dk

Blå Kors Rold Skov

Høftemarksvej 1, 9510 Arden

www.blaakorsroldskov.dk

Blå Kors Pensionat

Ludvig Hegners Alle 2, 2630
Taastrup

www.taastrup-p.blaakors.dk

Blå Kors Pensionat

Møllegade 35, 7400 Herning

Den Blå Sociale Cafe

Kongensgade 1, 9800 Hjørring

www.denblaasocialecafe.dk

BLÅ KORS DANMARK Suensonsvej 1 8600 Silkeborg
Telefon 86 81 15 00 bkd@blaakors.dk blaakors.dk

