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Til de almene boligorganisationer i Danmark  

Fælles fokus på konsekvenser af selvisolation blandt sårbare grupper 

Vi er som samfund godt i gang med genåbningen efter coronavirus. Der er imidlertid 

en gruppe af sårbare borgere, som har haft særligt svært ved at komme igennem den 

sociale isolation og forandrede hverdag, som krisen har medført. Det er borgere, som 

har taget alvoren af krisen så meget til sig, at de har selvisoleret sig i en sådan grad, at 

det er bekymrende. De opsøger ikke egen læge, men dukker først op på sygehuset, når 

det er akut. Deres sociale relationer er meget svage, og mange har ikke haft kontakt 

med kommunale eller frivillige tilbud, som de er vant til. Blandt gruppen af sårbare 

mennesker vil der være beboere hos jer i de almene boligorganisationer.  

Jeg er bekendt med, at der allerede blandt de almene boligorganisationer er stor op-

mærksomhed på den boligsociale indsats til sårbare borgere, som i denne tid har et 

særligt behov for kontakt og støtte til at deltage i fællesskabet med andre igen. Jeg vil 

gerne takke jer for at have løftet et ekstra socialt ansvar i denne tid. 

Jeg har netop sendt et brev til alle landets kommuner og til partnerskaberne for ud-

satte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap, hvor jeg opfordrer 

kommunerne til blandt andet at gå i dialog med jer om at samarbejde om indsatsen for 

at hjælpe sårbare grupper tilbage til fællesskabet. Her peger jeg på, at boligforenin-

gerne, når der er bekymring for udsat beboer, kan tage kontakt til den kommunale 

myndighed, som både har en generel rådgivningsforpligtelse, en forpligtelse til opsø-

gende arbejde og kan tilbyde en støtte- og kontaktperson til personer med særlige soci-

ale problemer. I har en afgørende brobyggerfunktion, som I kan sætte i spil i den fæl-

les indsats med kommuner, regioner og andre aktører om at få sårbare personer til-

bage til deres normale hverdag. Brevet er vedlagt til jeres orientering. 

Jeg sender jer også links til det informationsmateriale, som er sendt til kommuner og 

partnerskaber, som, jeg håber, I vil hjælpe med at formidle til boligområderne, så vi 

sammen kan sende budskabet om, at sårbare beboere trygt kan vende tilbage til fælles-

skabet og en mere normal hverdagen nu, hvor samfundet åbner op.  

Link til printbart materiale på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside 

Generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen 

BL – Danmarks Almene boliger er en del af både partnerskabet for udsatte børn og 

unge og  partnerskabet for udsatte voksne, der skal bidrage til tryghed og modvirke en-

somhed og mental mistrivsel hos sårbare grupper under genåbningen. Efter aftale med 
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BL vil jeg gerne invitere jer til at komme med direkte input til BL om både udfordrin-

ger og løsninger for sårbare beboere og familier under genåbningen. BL vil derefter 

tage disse input med i partnerskaberne.  

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 


