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Kortlægning af herbergsområdet i Region Hovedstaden 

Bilag 1  

Kort introduktion til de interviewede tilbud 

Baseret på oplysninger fra tilbuddenes hjemmeside samt fra informanterne 

ved interviewene. 

 

Røde Kors Herberg for Kvinder 

• Har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden og er en del af Den 
Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden. 

• Beliggende i Hvidovre. 

• Har 27 herbergspladser fordelt på to afdelinger, heraf 8 pladser til unge i 

alderen 18-30 år. 

• Udelukkende for kvinder. 

• Brugerne bor der i gennemsnit 8 måneder. De unge er der generelt i 

kortere tid. 

• Sammensætningen af brugere skifter. I perioder kan der være mange 

brugere med rusmiddelproblemer, i andre mange med psykiske lidelser. 

 

Forsorgshjemmene Skansegården og Solvang 

• Forsorgshjemmene Skansegården i Hillerød og Solvang i Glostrup under 

Center for Forsorg og Behandling er en del af Den Sociale Virksomhed i 

Region Hovedstaden. 

• De to forsorgshjem har tilsammen ca. 100 pladser. 

• Forsorgshjemmene har begge natherberg med henholdsvis otte og tre 

pladser. Natherbergene åbner for indskrivning kl. 20 og lukker igen 

henholdsvis kl. 10 og kl. 8. Man kan overnatte tre nætter, og 

natherbergene bruges også som visitation til et fast værelse på 

forsorgshjemmene. 

• Forsorgshjemmene har et flow på ca. 400 borgere om året. Ca. 60-70 % af 

dem bor der i op til et par måneder. 

• Målgruppen for de to forsorgshjem er stort set den samme. 



 

Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 - Emne på teksten, der skal vises 

her. 

Side 2 
 

• Ca. 70 % af brugerne har rusmiddelproblemer og næsten den samme 

andel har psykiske lidelser. 

• Har egen sundhedsfaglig klinik og tandklinik. 

• Center for Forsorg og Behandling har også behandling for stofmisbrug og 

alkoholmisbrug på ambulatorier i Hillerød og Hørsholm. 

 

Kollegiet Gl. Køge Landevej 

• Selvejende institution under WeShelter med driftsoverenskomst med 
Københavns Kommune. 

• Beliggende i Valby. 

• Har 74 herbergspladser. 

• Udelukkende for mænd over 25 år. 

• Målgruppen er borgere, der er selvhjulpne og i stand til at indgå i et 
forpligtende samarbejde med personalet.  

• Tilbuddet har ikke pædagogisk døgndækning, og der er ikke personale 
efter kl. 22 og i weekender og på helligdage, men beboerne kan kontakte 
en rådighedsvagt. 

• Brugerne bor der gennemsnitligt 1,5-2 år. 

• Lidt under halvdelen af brugerne har brug for psykiatrisk behandling. 80 % 

har rusmiddelproblemer.  

 

Mændenes Hjem herberg 

• Har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. 

• Beliggende på Vesterbro. 

• Har 30 herbergspladser. 

• Brugerne bor der gennemsnitligt seks måneder. 

• Alle brugere er svært belastede rusmiddelbrugere; 90 % har et forbrug af 

hårde stoffer. Stort set alle brugere har behov for rusmiddelbehandling; 50 

% er i rusmiddelbehandling. Ca. 1/3 har behov for psykiatrisk behandling; 

max 10 % er i psykiatrisk behandling. 2/3 af brugerne er af ikke dansk 

oprindelse; en del er krigstraumatiserede. 

• Mændenes Hjem har egen sygeplejerklinik. 

 
 

Kirkens Korshærs Natcafé i Stengade 

• Beliggende på Nørrebro. 

• Har 20 sovepladser fordelt på en sovesal med 10 pladser og to små rum. 

Derudover fem pladser til vågne brugere. 

• Åbent kl. 22-07. 
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• Anonymt tilbud, ingen registrering af brugerne.  

• Brugerne er der gennemsnitligt 17-18 dage og udskrives typisk til 

bofællesskab, herberger, egen lejlighed eller psykiatrisk indlæggelse. 

• Næsten alle brugere har psykiske lidelser og rusmiddelproblemer.  

• Har fået midler fra Social- og Psykiatriudvalgets pulje til en 

brobyggerfunktion med det formål at kunne motivere og fastholdelse 

brugerne i behandling.  

 

Psykiatrisk Gadeplansteam i Region Hovedstadens Psykiatri  

• Startede som projekt i 2012 i et samarbejde mellem Region Hovedstaden 

og Københavns Kommune og har siden 2015/16 været forankret i Region 

Hovedstadens Psykiatri.  

• Hører under Psykiatrisk Center Amager og består af 8 sygeplejersker, en 

afdelingssygeplejerske og en overlæge. 

• Målgruppen er borgere over 18 år, der opholder sig i København, 

Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommuner, hvor der er en begrundet 

mistanke om psykisk sygdom, og som er hjemløse eller funktionelt 

hjemløse, inkl. brugere af herberger og øvrige tilbud til hjemløse. 

• Har til opgave at opsøge, opspore, udrede og behandle borgere i 

hjemløshed. Kommer fast på forskellige herberger og ser brugerne der, 

giver medicin og sparring til personalet. 

• Man kan henvise direkte til teamet uden om centralvisitationen, og alle kan 

henvise.  

• Når borgeren er i stabil psykiatrisk behandling andet sted afsluttes forløbet 

i teamet. 

 

KABS  

• KABS er en tidligere amtslig, nu kommunal leverandør af 
rusmiddelbehandling, der er forankret i Glostrup Kommune, men som 
leverer rusmiddelbehandling til borgere fra mange forskellige kommuner. 

• Har fem afdelinger i hovedstadsområdet. 

• Tilbyder social- og lægelig stof- og alkoholbehandling. 

• Har et tæt samarbejde med flere af herbergerne. 

 

Socialsygeplejerskefunktionen i Region Hovedstaden 

• Der er 16 socialsygeplejersker i Region Hovedstaden fordelt på de 

somatiske hospitaler. 

• Socialsygeplejerskerne støtter socialt udsatte patienter under 

indlæggelsen, ved ambulante forløb og formidler kontakt til eksterne 



 

Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 - Emne på teksten, der skal vises 

her. 

Side 4 
 

samarbejdspartnere ved udskrivelse. Socialsygeplejerskerne har 

specialistviden om socialt udsattes komplekse sociale og 

sundhedsmæssige problemer og et særligt kendskab til de tilbud, der 

findes til blandt andre stofbrugere, hjemløse, alkoholafhængige og psykisk 

syge. 

• Socialsygeplejerskefunktionen startede som et satspuljefinansieret 

pilotprojekt på Bispebjerg Hospital i 2006-2008. Siden er ordningen blevet 

permanent og udbygget til alle somatiske hospitaler i regionen. Med 

budget 2021 afsatte Region Hovedstaden midler til en 

socialsygeplejerskefunktion i psykiatrien. 

 


