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REGLER FOR LEDSAGET UDGANG FOR BEBOERE SOM BOR I HØJBO 1 – 4, SYLTHOLM, SKOVBO, 

LUNA OG MARS 

Forud for enhver udgang gennemføres risikovurdering. Der bør stå i alle tilladelser til udgang at ”det historiske 

og aktuelle grundlag baseret på BVC, SOAS-R, HCR-20 , bosted og overlap altid  SKAL være inddraget i 

risikovurderingen, inden enhver form for udgang gennemføres”.  

 

Definition af begrebet ”LEDSAGET UDGANG” indikerer at det er: Målrettet, ledsaget færdsel uden for sikret 

område, hvor der foreligger en godkendt ansøgning 

 

UGENTLIG MÅLRETTET LEDSAGET UDGANG UDEN FOR SIKRET OMRÅDE 

Regler for ansøgning: 

 Det er op til den enkelte afdeling om de vil planlægge udgange efter en fast ugentlig plan, eller om det 

skal være individuelt uge for uge. Teamlederne koordinerer afdelingens udgange, så der er nok 

ansatte tilbage til en alarmsituation. 

 Der kan kun søges om én målrettet udgang om ugen pr. beboer, inkl. evt. hjemtur. 

 Som udgangspunkt foregår udgang i dagslys, om vintertid inden kl. 19. 

 Ansøgning om udgang sendes til visitationen senest d. 10 i måneden, før den måned udgangen skal 

foretages 

 Der skal d. 20. i måneden foreligge en plan for målrettet ledsaget udgang i den efterfølgende måned, 

på den enkelte afdeling. 

Udgangen kan foretages når: 

 Der foreligger en godkendt ansøgning om den målrettede udgang (bilag 1). 

 Der er udført en grundig risikovurdering umiddelbart inden udgangen (bilag 2). 

 Retningslinjer for afvikling af udgang overholdes.  

Ændringer i planen: 

 Beboere kan ikke ændre en udgang som er bevilliget. 

 Teamleder/bagvagt/forstander kan ændre en udgang hvis det er af sikkerhedshensyn eller af hensyn 

til driften. 

 

Ud over den faste ugentlige udgang kan der gives dispensation i nedenstående særlige tilfælde 

 

UDGANG UNDER BESKÆFTIGELSE I UDVIKLINGSCENTRET 

I forbindelse med beskæftigelse kan der søges om ledsaget udgang uden for det sikrede område som en del 

af en individuel udviklingsplan for beboeren. 

Udgang kan foretages når: 

 Den er målrettet og sker i direkte relation til de arbejdsopgaver der hører til beskæftigelsen 

 Der er sendt en begrundet ansøgning til visitationen 

 Der foreligger en godkendt ansøgning om den målrettede udgang (bilag 1). 

 Der er udført en grundig risikovurdering umiddelbart inden udgangen (bilag 2). 

 Retningslinjer for afvikling af udgang overholdes. 

 

 

LEDSAGET UDGANG TIL FASTLAGTE AKTIVITETER 
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Der kan søges om ledsaget udgang til fastlagte aktiviteter (f.eks. fodbold, Solstrålen, evt. behandlingsforløb 

hos kiropraktor, terapeut o. l.) som gennemføres jf. behandlingsarbejdet med fastsatte mål i den individuelle 

plan 

Udgang kan foretages når: 

 Den er målrettet og sker i direkte relation til den aktivitet der er aftalt  

 Der er sendt en begrundet ansøgning til visitationen 

 Der foreligger en godkendt ansøgning om den målrettede udgang (bilag 1). 

 Der er udført en grundig risikovurdering umiddelbart inden udgangen (bilag 2). 

 Retningslinjer for afvikling af udgang overholdes. 

 

UDGANG VED UFORUDSETE SITUATIONER. 

Når der opstår uforudsete situationer kan der søges om en ekstraordinær udgangstilladelse. F.eks. hvis en 

beboer skal til begravelse, lægebesøg, tandlæge eller lignende. Her skal forstander give tilladelse til 

ekstraordinær ledsaget udgang. 

Udgang kan foretages når: 

 Den er målrettet og sker i direkte relation til det ansøgte 

 Der foreligger en godkendt ansøgning om den målrettede udgang (bilag 1). 

 Der er udført en grundig risikovurdering umiddelbart inden udgangen (bilag 2). 

 Retningslinjer for afvikling af udgang overholdes.  

 

AKUT UDGANG f.eks. VED ULYKKE 

Ved akut opstået sygdom, skadestuebesøg ol. hvor en beboer skal akut til lægen eller på skadestuen, giver 

teamleder/bagvagt tilladelsen telefonisk og orienterer ledelsen.  

Den risikovurdering der gennemføres inden udgang, er afgørende for under hvilke rammer udgangen kan 

gennemføres. 

 

Under al udgang uden for sikret område skal Kofoedsmindes retningslinjer altid følges, herunder: 

- at der er udført en grundig risikovurdering umiddelbart inden udgangen (bilag 2). 

- at der altid er aftalt et konkret mål for udgangen 

- at beboeren ledsages af to eller flere medarbejder fra Kofoedsminde som kender beboeren, og at 

ledsagerne har beboeren under konstant opsyn 

- at medarbejderne medbringer afdelingens mobiltelefon og GPS-alarm, som er tændt og opladt. 

- at beboeren ikke indtager alkohol eller euforiserende stoffer før eller under udgangen 

- at beboeren afholder sig fra, at begå fornyet kriminalitet i forbindelse med udgangen 

- at der straks sker underretning til det lokale politi og teamleder/bagvagt, såfremt beboeren rømmer 

eller turen i øvrigt ikke forløber som planlagt  

- Teamlederen/bagvagten er ansvarlig for at der altid sker underretning til forstanderen for 

Kofoedsminde, såfremt en udgang ikke forløber som aftalt.  

 

Tillæg til ovenstående: Det er muligt, at beboeren ledsages af én medarbejder fra Kofoedsminde 

som kender beboeren, hvis målet for udgangen er administrationen, Kofoedsmindes café eller 

Kofoedsmindes musikværksted og at den aktuelle risikovurdering gør det muligt. (Bilag 2)  

Der skal, til disse 3 mål, IKKE søges om udgang. 
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REGLER VEDR. UDGANG I DET INDHEGNEDE FÆLLESOMRÅDE. 

 I døgnrapporten skrives beboerne ud og ind til beskæftigelsen, så personalet kan overskue hvilke 

beboere der er på arbejde. Denne ”udgang” tæller ikke med i regnskabet om ”op til 3 timers udgang”. 

 Gå til og fra arbejde via radiokontakt. Beboerne går til og fra arbejde via radiokontakt med mindre 

risikovurderingen tilsiger noget andet. Er der beboere som har behov for ledsagelse, ledsages de af 

afdelingens personale.  

 I perioden Vintertid1. Fra kl. 08.15 til kl. 19.00, skal der mindst én ledsager med, undtaget hvis der er 

tale om til og fra arbejde med radiokontakt. Såfremt der skal flere ledsagere med, tages det op på den 

pågældende afdelingens P-møde og efterfølgende fremgår beslutning om ledsagelse i afdelingens 

anvisninger for den enkelte beboer.  

Inden udgang gennemføres individuel risikovurdering. Denne risikovurdering kan afstedkomme, at 

ledsagelse optimeres.  

 I perioden Sommertid2. Fra kl. 08.15 til kl. 21.00, skal der mindst én ledsager med, undtaget hvis der 

er tale om til og fra arbejde med radiokontakt. Såfremt der skal flere ledsagere med, tages det op på 

den pågældende afdelingens P-møde og efterfølgende fremgår beslutning om ledsagelse i 

afdelingens anvisninger for den enkelte beboer.  

Inden udgang gennemføres individuel risikovurdering. Denne kan afstedkomme at ledsagelse 

optimeres.  

 Efter kl. 18.00 eller kl. 21.00,jf. ovenstående, skal der være mindst 2 ledsagere med. Yderligere 

vurderinger gøres som for udgang i dagtimerne. Efter kl. 22 er der ikke udgang til området. 

 Det er muligt at ledsage flere beboere på samme tid, hvis risikovurderingen tillader dette (bilag 2). 

 I motionsrummet skal der være mindst 2 ledsagere, da det er et lukket rum 

 I kiosken skal der være 1 ledsager, da den ansatte i kiosken er 2. ledsager.  

Fra 8.15 – 9.00 vil der være en værkstedsmedarbejder som 2. ledsager i kiosken. Går beboeren 

omkring kiosken i dette tidsrum og der anvendes radiokontakt (landbrugets nummer 5837) til arbejde, 

kan beboeren ringes til kiosk, og ringes videre derfra når beboeren går videre. 

 Beboere fra åbne afdelinger og Dragsminde kan komme ind på fællesområdet til målrettede 

aktiviteter. De skal dog være ledsaget af en medarbejder.  

 

BRUG AF DET INDHEGNEDE FÆLLESOMTRÅDE. 

- Det er muligt at bruge fællesområdet hele dagen 

- Ud fra overblikket i døgnrapporten skal der altid vurderes fra den enkelte afdeling, om det er 

hensigtsmæssigt at den pågældende beboer skal i fællesområdet.Hvis risikovurderingen tillader det er 

der ikke begrænsninger på hvem og hvor mange der kan være ude i fællesområdet på samme tid.  

- Man skal opføre sig ordentligt på fællesområdet og må ikke lave ulovligheder. 

  

                                                        
1 Vintertid 2015 begynd: Søndag den 25. oktober 
2 Sommertid 2016 begynd: Søndag den 27. marts 
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Bilag 1 

 

Ansøgning og om ledsaget udgang uden for sikret område.(Højbo, Syltholm, Skovbo) 

Der kan være tale om to former for ansøgninger til Udgang uden for sikret område. 

1) Ansøgningen til enkeltstående begivenheder, såsom den ugentlige udgang fra afdelingen eller i forbindelse 

med beskæftigelsen3. Ansøgningen udarbejdes i overensstemmelse med de juridiske krav fra stats- og 

rigsadvokatur og godkendes af Kofoedsmindes forstander.  

2) Ansøgningen til længerevarende beskæftigelse4, eller fastlagte aktiviteter planlagt jf. handleplan. 

Ansøgningen udarbejdes i overensstemmelse med de juridiske krav fra stats- og rigsadvokatur og godkendes 

af Kofoedsmindes forstander.  

Godkendelse 

Når en udgang er godkendt vil den blive ledsaget af nogle særlige vilkår som skal overholdes underudgangen. 

Nedenstående er et eksempel: 

”Ved modtagelse af Jeres anmodning om ledsaget forlænget udgang i forbindelse med målrettet 

beskæftigelse til adresse, kan jeg hermed meddele at det ansøgte kan imødekommes, under forudsætning af 

at følgende særlige vilkår nøje følges under udgangen (beskæftigelsen) 

 Det skal være fastansatte medarbejdere han har tillid til, som ledsager under hele udgangen og 

løbende vurderer om forsvarligheden i udgangen. 

 Der skal inden udgangen påbegyndes, vurderes på beboerens psykiske tilstand. 

 Han er under konstant opsyn og vil på intet tidspunkt være alene. 

 Evt. transport foregår i Kofoedsmindes egne biler. 

 Der medbringes tændt mobiltelefon. 

 Der under udgangen ikke tages ophold ved børn og unge under 18 år. 

 Der indtages ikke alkohol eller euforiserende stoffer før eller under udgangen. 

 Er beboeren i medicinsk behandling, skal han være velmedicineret under udgangen. 

 Såfremt udgangen ikke forløber planmæssigt, skal Kofoedsmindes ledelse og det lokale politi 

kontaktes. 

 Alle vilkår skal nøje gennemgås med den enkelte person inden udgangen påbegyndes. 

Tilladelsen bortfalder i sin helhed, hvis blot en enkelt udgang ikke forløber som planlagt. Herunder hvis der er 

rømningsforsøg eller forsøg på fornyet kriminalitet” 

 

                                                        
3 F.eks. et musikarrangement udenbys med vores brugerband, en serviceopgave for vores caféhold på den 
lokale flyvepladscafé, eller en dag-studietur i f. m. en igangværende samfundsopgave i vores interne skole. 
4 f.eks. beskæftigelse  på et af de eksterne værksteder såsom flyvepladsens grønne områder eller 
Kofoedsmindes café, eller når der er tale om beskæftigelse på brændeholdet, som ca. 3 gange ugentligt, 
bringer brænde ud til kunder i nærmiljøet.  
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Bilag 2 

Risikovurdering umiddelbart inden enhver udgang (Højbo, Syltholm, Skovbo, Luna og Mars). 

Umiddelbart inden udgang gennemføres, vurderes de overordnede risici for udgang altid, herunder vurdering 

af beboerens psykiske tilstand, inden det besluttes om udgang er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det besluttes 

hvem der er ledsagere jf. retningslinjer herfor. 

2 kriterier der altid SKAL være inddraget i risikovurderingen, inden enhver form for udgang gennemføres. 

1) Det historiske og aktuelle grundlag, baseret på BVC, om der aktuelt er afvigende adfærd fra 

normen, SOAS-R registreringer og HCR20, hvor det bagudrettet kontrolleres om der har været 

udadreagerende eller truende adfærd fra beboeren.  

På samme måde kontrolleres de generelle BOSTEDs anmærkninger (forsidens ”information”) 

omkring den enkelte beboer, om hvorvidt beboeren generelt betragtes som værende 

rømningstruet. 

2) Det aktuelle grundlag, som igen kan deles i 2  

1. Den øjeblikkelige vurdering af de medarbejdere der kender beboeren, der skal ledsage på 

udgangen uden for sikret område. 

2. Oplysninger der orienteres om på overlap ved vagtskifte samt UCs morgenmøde, hvor alle 

opmærksomhed punkter der er noteret i Bostedet om beboerne i aftenens og nattens løb, 

bliver meldt ud. 

Disse 2 kriterier danner altid grundlaget for den risikovurdering der gennemføres inden udgang besluttes. 

 

 


