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Definition af socialt udsatte

Socialt udsatte er en sammensat gruppe, der 

omfatter hjemløse, misbrugere, prostituerede, 

svært psykisk syge, og borgere, som har høj risiko 

for udsathed fx på grund af fattigdom, langvarig 

arbejdsløshed, misbrug eller alvorlig psykisk 

sygdom”
Kilde: ”Social ulighed i sundhed – hvad kan kommunerne gøre?”, 
Sundhedsstyrelsen, 2011.
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Hvad siger data?

• På landsplan er der 282.000 socialt udsatte 
borgere, svarende til ca. 7 % af befolkningen.

• 52.000 af dem er udsatte borgere med mest 

komplekse problemer svarende til  ca. 1 % af 

befolkningen. 

• Svarer til ca. 18.000 borgere i 

København/Frederiksberg/Københavns 
Omegn (dvs. Region H + det tidligere Roskilde 

Amt), herunder:

o 2.610   borgere fra gruppe 8

o 4.290   borgere fra gruppe 7

o 11.000 borgere fra gruppe 6
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Kilde: Når udsatte borgere møder 
velfærdssystemet, Vive, 2018
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Antal socialt udsatte i Gentofte

Borgere med psykiske lidelser:

• I 2017 blev 81 gentofteborgere indlagt med 

diagnosen psykisk lidelse som dominerende 

diagnose. 

• I øjeblikket gives 343 tilbud efter Lov om 
Social Service til voksne gentofteborgere i  

målgruppen ”sindslidende”. Antal unikke 
borgere er lavere.

• Aktuelt er 82 gentofteborgere i målgruppen 
sindslidende tilknyttet Socialpsykiatrisk 

Center i Gentofte. 

Hjemløse borgere:

• I 2019 var 43 gentofteborgere hjemløse.

• De fleste (18) opholdte sig hos familie og 

venner, 9 boede på herberg, 6 levede på 
gaden og 5 var indlagt på hospital. 

• Det svarer til 0,6 borger pr. 1.000, der levede 

som hjemløs. For hele Region Hovedstaden 
var tallet 1,5 hjemløse pr. 1.000 borgere.
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Antal socialt udsatte i 
Gentofte 

Misbrug af alkohol eller stoffer:

• I 2020 har 139 borgere modtaget 

alkoholbehandling indtil nu. I 2019 var tallet  

187.

• I 2020 har 140 borgere modtaget 

stofbehandling indtil nu. I 2019 var tallet 164.

• I 2020 har kommunens rusmiddelkonsulent 

haft 24 forløb med borgere med 
rusmiddelproblematikker og 18 forløb med 
pårørende indtil nu. I  2019 var tallet hhv. 30 og 
28 forløb.
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Store geografiske forskelle

• Store forskelle på andel af socialt udsatte 
borgere kommunerne imellem.

• Kommuner med den største andel udsatte ses 
på det vestlige og sydlige Sjælland, Lolland 
Falster og dele af Fyn og Sønderjylland.

• Kommuner med den laveste andel ses bl.a. i 

Nordsjælland, i kommunerne omkring Aarhus 
og i de nordligste kommuner i Jylland.
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Udsatte borgere i kommunerne, 2014

Kilde: Når udsatte borgere møder velfærdssystemet, Vive 2018
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Hvad kan kommunerne gøre 
for bedre sundhed?

• I samarbejdet mellem kommuner og regioner 

skal der i højere grad være behandlingstilbud til 
mennesker med sammensatte problemer i 

forhold til psykisk lidelse, misbrug og social 

udsathed.

• Der skal sikres tilstrækkelig koordination 
mellem de forskellige former for social støtte 
samt den behandlingsmæssige og 
rehabiliterende indsats.

Side 8



Gentofte Kommune

Hvad kan kommunerne gøre 
for bedre sundhed?

• Misbrugsbehandlingen skal integreres med 

sociale handlingsplaner, og personalet skal 

efteruddannes til i højere grad at kunne 
håndtere brugernes psykiske problemer.

• Opsøgende indsatser samt ordninger med 
støtte- og kontaktpersoner bør udvikles og 
udvides, så der opnås en større og mere 
tilfredsstillende dækning, en formalisering af 
det tværsektorielle samarbejde, samt 
håndtering af evt. sprogbarrierer.

Kilde: ”Social ulighed i sundhed – hvad kan kommunerne gøre?”, 
Sundhedsstyrelsen, 2011
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Hvad gør kommunen på 
voksenområdet?

• Årlig sundhedsuge for socialt udsatte

• Sundhedsagentuddannelsen

• Sundhedstjek

• Rusmiddelindsats

• Forløbet ”Skole på Tværs”

• Gruppeforløbet ”Trivsel gennem Netværk”
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Hvad gør kommunen på børne-
og ungeområdet?

• Initiativet ”Barnets første 1000 dage” 

• Headspace

• Gratis psykologhjælp til unge

• Hurtig hjælp til børn og unge med tidlige tegn 
på diagnoser (STIME)

• Fritidspas til udsatte børn og unge

• Initiativet ”Styrmand i eget liv”
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Case fra Gentofte Kommune
Knud, 50 år

❖ Knud er 50 år, bor hos sin mor i en af 
kommunens ældreboliger.

❖ Opvokset i Gentofte Kommune. Begyndte i 

12 års alderen at udvikle OCD. Modtog 
psykologhjælp i 20’erne. Har gennemført HF-

uddannelse og kandidatgrad på universitetet. 
Han har dog aldrig været i stand til at arbejde.

• Boede efter endt uddannelse hos sin mor 

indtil huset endte på tvangsauktion og 
moderen fik ældrebolig. Knud fik tilkendt 
førtidspension.

❖ Knud havde i en periode polititilhold for at 

nærme sig moderen, fordi han havde udøvet 
vold over for hende. Da tilholdet blev 

ophævet, tog Knud ophold i moderens entre, 
hvor han har opholdt sig de seneste 3 år.

❖ Knud er så forpint af sin OCD, at de fleste af 
hans vågne timer går med at udføre 
tvangsritualer i lejligheden. 

❖ Knud har aldrig ejet computer. Havde han én  
ville hans OCD ikke tillade ham at røre ved 
tastaturet. Knud er ikke i stand til at bruge 

nogle former for digitale løsninger.
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Udfordringer i fremtiden?

• Øget digitalisering på 
sundhedsområdet i kommunen

• Stigende antal unge med psykisk 

mistrivsel og psykiske diagnoser
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Spørgsmål?
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