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Folk har aldrig haft svært ved at holde afstand, når det kommer til hjemløse.
Tekst og billede: Eva L. Hald

GIV HJEMLØSE TILBUD OM VACCINE
Siden slutningen af januar har der gået rygter om, at nu kunne hjemløse blive vaccineret mod Corona. Det
skulle selvfølgelig være frivilligt om man ville tage i mod - men tilbuddet skulle være der. I skrivende
stund, er det dog kun i Region Hovedstaden, der er lagt en konkret plan.
AF ASK SVEJSTRUP, SEKRETARIATSLEDER I SAND

Rygter er rygter – og det har længe rygtedes i
hjemløsemiljøet, at hjemløse skulle rykkes frem
i vaccine-køen. Der har været set frem imod det,
mange hjemløse ved nemlig godt, at de har
oddsene imod sig, hvis de bliver smittet. Det
fysiske helbred er ikke i top, livsstilen halter også
lidt og det med at isolere sig og passe på sig
selv, kan også være svært.
Sundhedsstyrelsen har da også placeret
hjemløsegruppen i gruppe 5 eller i gruppe 10. I
gruppe 5 har man placeret ”Udvalgte personer
med tilstande og sygdomme, som medfører
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særligt øget risiko for alvorligt forløb ved
COVID-19.”. Dem i gruppe 10 har ”bare” øget
risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb.
Hjemløshed er i denne forbindelse en “tilstand”
der kvalificerer til at blive rykket frem i køen
ligesom en sygdom. Region Hovedstaden har
meldt klart ud. De har en plan for at vaccinere
hjemløse og har tilsyneladende hørt efter hvad
Region Hovedstadens Udsatteråd har givet
dem af input. De vil nemlig ikke udvælge folk
ud fra deres sygejournal og lade den afgøre om

du bliver indkaldt til vaccination, men kigge på
overordnet livssituation – eller ‘tilstand’. Og det
er klogt. Af flere årsager.
For det første er det klogt at lave en plan.
For det andet er det klogt, at Region Hovedstad,
en har valgt e-boks fra i denne sammenhæng,
og vil alliere sig med tilbud til hjemløse og lade
tilbuddene henvise folk til vaccination. Det
betyder også, at man gør en indsats for, at alle
dem, der færdes i et givent hjemløsemiljø, bliver
vaccineret.
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FORTSAT FRA FORSIDE

For det tredje er der mange stofbrugere i
hjemløsemiljøet. Vi har allerede set, at de ikke
kan overholde isolationskravet. Abstinenserne
trækker dem ud og ind på stofscenen. Det er da
også Mændenes hjem og stofscenen på
Vesterbro i København og Sundholm på
Amager, som bliver omdrejningspunktet for
vaccinationsplanen for hjemløse i Region
Hovedstaden.
For det fjerde er der en del hjemløse der drøner
rundt med en udiagnosticeret sygdom, der gør
at de tilhører gruppen - selvom det ikkke
fremgår af deres sygejournal. Dem fanger man
ikke, hvis man kun lader vaccinationsstrategien
styre af lægejournaler.
Man har også lov at håbe på at andre regioner
laver en plan for hvordan hjemløse skal
vaccineres. I starten af februar kunne DR
berette, at Region Nordjylland ikke havde
indstillet en eneste borger til at blive vaccineret

i gruppe 5. Det er der nu rettet op på, så d. 25/2
vaccineres de første 100 udsatte borgere i et
samarbejde mellem kommunen og en række
NGO’er. Region Midtjylland har også forbigået
store grupper af hjemløse. Herning Kommune
har fx meddelt at det kun er borgere på § 108
tilbud, der tilbydes at blive vaccineret i flok.
Hvorfor man kun vælger at vaccinere denne lille
del af hjemløsegruppen, som alt andet lige har
langt større mulighed for at isolere sig end
hjemløse, der benytter sig af mere midlertidige
tilbud eller bor på gaden, kan man kun gisne
om. Et kvalificeret bud er, at der i langt højere
grad er styr på diagnoser og de er i tættere
kontakt med sundhedsfagligt personale. På
flere boformer er det kun personalet der
vaccineres - brugerne gives ikke samme tilbud.
Og det virker jo helt skørt.
Hjemløse er godt nok vant til, at der ikke er
meget lighed for loven, men det er vel ikke for

SPIL BANKO MED SAND
I SAMARBEJDE MED LVS
Hver 2. tirsdag fra 14 - 16 spiller vi banko på Det Digitale Værested.
Vi spiller om en masse fede præmier - bl.a. forskellige gavekort - og til sidst
trækkes lod blandt de deltagende boformer om en omgang ”live banko” –
når landet åbner op for den mulighed igen. Der er mulighed for både at vinde
på fuld plade og for den flotteste bankoplade! For at spille med, skal man
have sendt sin bankoplade ind senest kl.10 på bankodagen.

meget forlangt at regionerne lægger planer for
hvornår hvilke grupper skal vaccineres, så
hjemløse og andre sårbare grupper i hele landet
ikke bare stikkes blår i øjnene, men faktisk stikkes
med en Covid-19 vaccination i nogenlunde
samme tempo og omfang i hele landet.

Tilbud - ikke tvang
SAND mener… Hjemløses skal
tilbydes vaccine pga. deres livssituation
og deres sundhedstilstand.
Hvis hjemløse bor på boform, bor man
tæt, deler toilet og bad med mange. Bor
man på gaden er man ekstra udsat og
har svært ved at isolere sig.
Derfor skal hjemløse tilbydes vaccinen
mod COVID-19. Men det må aldrig blive
tvang. Vaccinen skal være et tilbud som
man naturligvis er i sin gode ret til at
takke nej til. Lige som det gælder for
andre borgergrupper.

Deadline for
næste nummer
Har du noget du gerne vil dele med
hjemløse i hele landet? Der er også
plads til din historie!
Skriv eller ring til Sofie på 22470323
eller sofie@sandudvalg.dk
Deadline for næste nummer er d. 22/3

Tænd computeren, hop på Facebook, hiv fat i dine medbeboere - eller dit
værested - og vær med!
Sådan gør du:
1. Meld dig ind i Facebook-gruppen ”landsforeningen af væresteders digitale
værested” (brug Facebooks søgefelt)
2. Skriv ”banko med SAND” når du anmoder om at blive medlem.
3. Inde i gruppen vil der være information om hvordan det foregår når vi skal
spille - hold også øje med gruppen lidt inden det går løs.
4. Glæd dig til tirsdag kl.14.00 når vi ryster posen!
Vi spiller følgende datoer: 02.03, 16.03, 30.03 og 13.04
TIL BOFORMERNE: Hvis I vil spille flere sammen, så kan I deltage via et link
I kan få ved Marika Sabroe (LVS) på mail marika@lavs.dk
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NYE BESTYRELSER
I skrivende stund holdes der generalforsamlinger i de lokale SAND udvalg i
hele landet. Nye bestyrelser bliver valgt ind - og du er også meget velkommen
til at blive en del af det lokale arbejde. Selvom man ikke sidder i en bestyrelse,
er der nok at tage fat på!
Kig på sandudvalg.dk - sandfolk lokale sandudvalg for at finde dit lokale udvalg

Generalforsamlingerne i år var noget anderledes end de plejer.

DU HAR RET TIL… At få hjælp af kommunen uanset hvilken kommune du henvender dig i.
Dette gælder også kontanthjælp. – Retssikkerhedslovens §9

På denne plads vil vi fremover bringe love der er relevante for hjemløse. Nogle gange vil
SANDs jurist Sara Thormar også gå lidt mere i dybden med en paragraf eller et dilemma.

SANDs Læse-/skrivegruppe
AF HELLE MADSEN, SAND NORDVESTSJÆLLAND

Trisse Gejl som er forfatteren og underviseren
på dette kursus læser op af en bog, ca hvad
der svarer til 2 kapitler. Bagefter snakker vi
om det, hun har læst og om selve forfatteren.
Vi kan også vælge hvilken bog eller forfatter,
hun skal læse op af en af torsdagene. Jeg
har f.eks valgt Dennis Jürgensens HÅR(d)
Efter at have snakket om dagens tekst,
kommer Trisse med en eller anden
skriveøvelse, Og i går skulle Karina vælge et
tal mellem 1-10 og hun valgte 7.
Så gav Trisse os en 10 minutters skriveøvelse,
hvor vi skulle starte med teksten ”DA JEG
VAR 7 ÅR GAMMEL…”
Karina valgte ikke at skrive noget og det er
HELT OK. Hvis I en dag er med og ikke ønsker
at deltage i skriveøvelsen er det HELT OK.
Der er ingen tvang. Det skal være et rart og
hyggeligt frirum, og tro mig det er sådan,
jeg har det.
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På det vedlagte billede, kan I se hvad jeg
skrev i vores øvelse i går.
Om i skriver om noget fra den virkelige
verden eller om det er noget i finder på af fri
fantasi er fuldkommen lige meget.
Min tekst er både fantasi og den virkelige
verden. Jeg fandt så ud af, da jeg læste
teksten igennem her til morgen, at jeg var
faktisk ikke 7 år da jeg tog bussen fra Tuse,
jeg var 10 år den gang. Men det er
ligegyldigt. Historien er jo bare en
skriveøvelse.
Jeg synes virkelig, at I skal deltage om
torsdagen. Det er superhyggeligt og som
sagt er der ingen tvang.
Og som Trisse siger, er det et kursus I kan gå
fra og til som I vil.

Men jeg vil sige tomlen op og ja-hatten på.
Det er virkelig et besøg værd.
Jeg håber vi ses næste torsdag kl.13

SANDs Læse- og Skrivegruppe
mødes hver torsdag kl. 13.00.
Søg efter SANDs Læse- og
skrivegruppe på Facebook. Her
finder du link Zoom. Vi glæder os
til at se dig!!
Ring eller skriv til Sofie på 22470323 eller
sofie@sandudvalg.dk hvis du vil vide mere

Jeg elsker at skrive, og hvis ikke jeg stopper
nu, så stopper jeg nok ALDRIG!
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GENERALFORSAMLING 2021
Kære alle
SÅ er det tid til generalforsamling i SAND! I
år foregår det online - på ZOOM.
Link og praktiske oplysninger (hvem kan
stemme, hvordan logger man på, hvordan
stemmer man osv.) finder du på www.
sandudvalg.dk
Vi skal have valgt en ny bestyrelse der bl.a.
skal lægge linjerne for det arbejde, SAND
skal kaste sig over i det kommende år.
For at bestyrelsen kan blive sammensat så
bredt som muligt og varetage hjemløses
interesser i hele landet, er det vigtigt, at så
mange som muligt deltager.
Vi håber at se en masse af jer - vi satser på
at få boformer fra alle vores 12 udvalg
repræsenteret!

I ÅR
MØDES VI
PÅ ZOOM

generalforsamling
I SAND
2021

BRUG DINE
ERFARINGER
OG BEKÆMP
HJEMLØSHED
- VÆR MED I SAND
TIRSDAG D. 30/3 2021
kl. 10 - 12

Dagsorden iht. vedtægterne, samt
opstillede og stemmeberettigede kan ses
på www.sandudvalg.dk
Find ZOOM-link på
sandudvalg.dk:

Forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage inden generalforsamlingen

Mere info hos
Nancy (Vest for Storebælt) på
tlf. 30 73 65 48
Tobias (Øst for Storebælt) på
tlf. 30 73 50 30

KALENDER
BEMÆRK! ARRANGEMENTERNE GENNEMFØRES DIGITALT MED MINDRE ANDET ER ANFØRT - LIKS OG MERE INFO PÅ SANDUDVALG.DK
17/3

Workshop: Anmeld en ny boform • kl 10 - 11.30 • Online/Zoom (link på sandudvalg.dk) • Ask, tlf. 20987921

30/3

SANDs Generalforsamling • kl 10 - 12 • Online/Zoom (link på sandudvalg.dk) • www.sandudvalg.dk

HUSK OGSÅ LÆSEGRUPPE HVER TORSDAG (TJEK FACEBOOK) OG BANKO TIRSDAGE I ULIGE UGER (TJEK FACEBOOK)

WWW.SANDUDVALG.DK
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