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Har de hjemløse livskvalitet? 
 

Hjemløse - Vi ser dem af og til på bænke og i parker med klirrende poser og tætpakkede 

indkøbsvogn; vi kigger hurtigt væk og tænker ”sådan nogle stakler” og måske endda ”dem må vi 

da hjælpe”. Men hvordan har den hjemløse det egentlig selv med det liv han/hun lever?  

 

Vi er 4 ergoterapeutstuderende fra Sundheds CVU Aalborg, som i vores afsluttende bachelorprojekt 

har sat fokus på de hjemløses daglige aktiviteter og livskvalitet.  

 

Vi mener, at hjemløse er en gruppe, som er særdeles relevante for ergoterapeuter at beskæftige sig 

med, da de ofte har problemer, som knytter sig til aktivitet. Indsatsen overfor denne gruppe sigter 

mod at give den hjemløse et individuelt tilbud om behandling og støtte, som tager udgangspunkt i 

dennes personlige behov og ønsker, hvilket vi som ergoterapeuter jo netop vægter. Ikke desto 

mindre er vi ikke stødt på ergoterapeuter, som arbejder med hjemløse, hvilket vi finder ret 

paradoksalt, da vi mener, at vi har meget at tilbyde denne gruppe. 

 

Denne artikel viser i korte træk, hvad projektet havde til formål at undersøge, samt et oprids af 

resultaterne heraf, og er ment som en appetitvækker til at læse det samlede projekt, som er at finde 

på følgende Internetadresse: www.hjemloes.1go.dk 

---------- 

Hjemløse 

Hjemløse beskrives som udstødte personer uden en bolig, og er karakteriseret ved at lide af 

somatiske sygdomme, psykosociale problemer og/eller psykiatriske lidelser, ofte kombineret med  

misbrug. De evner ikke at opretholde en tilværelse i overensstemmelse med, hvad der i 

almindelighed anses som værende normalt.  

En canadisk undersøgelse ”Occupational Performance needs of a shelter population” viser, at de 

hjemløse netop ønsker at leve ”et normalt liv” med hus, arbejde, partner, børn og penge, og at 

mange føler meningsløshed, kedsomhed, frygt og skam ved at være hjemløs.  

I modsætning til dette viste en anden undersøgelse, foretaget i København i 1996, at de hjemløse 

var meget tilfredse med deres liv, og at de selv havde valgt at være hjemløse. De satte 

spørgsmålstegn ved de daglige rutiner, der giver tryghed og orden i et almindeligt hverdagsliv, og 

betragtede dette som kedeligt og ensrettet,  



 

Ud fra disse betragtninger ønskede vi at undersøge følgende: 

 

”Hvordan er hjemløses oplevelse af deres aktivitetsudøvelse1, og hvilken sammenhæng er der 

mellem aktivitetsudøvelsen og deres livskvalitet2? 

 

Vi har i projektet anvendt ”An Occupational Perspective of Health” af Ann Wilcock” og ”Enabling 

Occupation” af Elizabeth Townsend m.fl. som teoretisk grundlag, og begreberne i 

problemformuleringen er ligeledes udledt af disse. 

 

Vores undersøgelse bygger på kvalitative interviews med 4 hjemløse personer. 

 

Undersøgelsen 

Vores undersøgelse havde, i henhold til problemformuleringen, til formål at klarlægge, hvorvidt den 

hjemløse mente, at han/hun deltager i de meningsfulde aktiviteter i dagligdagen, som  

han/hun ønsker, og hvorvidt den hjemløse var tilfreds eller utilfreds med sin udførelse af de daglige 

aktiviteter, han/hun deltager i, samt hvilke følelser der var forbundet med dette.  

 

Resultaterne 

Undersøgelsen viste i hovedtræk, at de hjemløse rent faktisk overvejende havde en god aktivitets-

udøvelse, dvs. at de hjemløse i de fleste tilfælde oplevede deres daglige aktiviteter som menings-

fulde og udført på tilfredsstillende måde. De hjemløse forbandt endvidere i mange tilfælde 

aktivitetsudøvelsen med positive følelser, hvilket derfor må siges at have en positiv indvirkning på 

deres livskvalitet. Der var dog meningsfulde og ønskværdige aktiviteter, især indenfor sociale og 

fysiske aktiviteter, som de hjemløse ikke evnede at vælge og deltage i, hvilket påvirkede deres 

livskvalitet i negativ retning. 

Resultatet af undersøgelsen er således ikke entydigt, men er dog mere positivt end ventet. Dette kan 

der være forskellige årsager til, hvilket diskuteres i det færdige bachelorprojekt. 

 

Vi håber at denne beskrivelse af vores bachelor-projekt har vækket din interesse for at læse det 

samlede projekt, samt at du har fået lyst til at læse mere om dette emne, hvorfor vi henviser til den 

tidligere omtalte hjemmeside, hvor du vil finde projektet i dets fulde længde, samt links til andre 

relevante internetsider om hjemløse. 
                                                 
1 Aktivitetsudøvelse: Evnen til at vælge, organisere og på tilfredsstillende måde at udføre meningsfuld aktivitet 
2 Livskvalitet: Et udtryk for, hvordan individet har det fysisk, psykisk og mentalt. Indeholder en følelse af velvære og er 
således et udtryk for en positiv følelse. 


