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Her sætter vi tal på nogle af de forhold, der præger 

vores hverdag. Hvor det har været muligt, trækker 

vi trådene bagud, så læseren får et indtryk af vores 

forandring og udvikling over tid. Vi håber tallene 

kan være med til at øge indsigten i, hvad Kofoeds-

minde (også) er for en størrelse. 

I år har vi valgt at sætte to emner i fokus, nemlig 

dels udviklingen i affekthandlinger og registrerings-

værktøjet SOAS-R og dels Kofoedsmindes kompe-

tencer og kompetenceudvikling. 

Det er vores ambition at kunne udgive et Tal & Ten-

denser hvert år, og vi vil fortsætte ideen med at gå 

lidt bagom nogle af tallene. God læselyst! 

                            Kay Jokil, Forstander, Kofoedsminde 

”Vi håber tallene kan 

være med til at øge 

indsigten i, hvad  

Kofoedsminde (også) 

er for en størrelse.” 

Forord... 
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Kofoedsminde har gennemgået en omfattende ud-

vikling over de seneste 10 år. Den gang var der om-

trent lige så mange åbne som sikrede afdelinger på 

Kofoedsminde. I dag er bor langt de fleste beboere 

på sikrede afdelinger.  

Samtidig er det samlede antal beboere vokset, og 

det er medarbejdergruppen også. 

Til særligt krævende beboere kan det være nødven-

digt at bruge ekstra bemanding i en periode. Det 

sker gennem brug af eksterne vikarer finansieret 

gennem en tillægsbevilling. 

Det samlede tal for bemandingen i de sikrede og de 

åbne afdeling omfatter derfor: 

 De fastansatte medarbejdere. 

 Nattevagterne. 

 De eksterne vikarer. 

Kofoedsminde har desuden opbygget er korps af 

egne vikarer. De træder til og udfylder huller, der 

opstår som følge af uddannelse, sygefravær etc.  

 

I perioden, som er i fokus i Tal og Tendenser, lægger 

vi især mærke til en tilpasning i antallet af medar-

bejdere i forhold til antallet af beboere. I dag er der 

omkring 3,5 medarbejdere for hver beboer på en 

sikret afdeling. På den åbne afdeling er tallet 1,4 

medarbejder pr beboer.  Tallene indregner kun 

medarbejdere på afdelingerne, ikke administration 

og service. Så tallene viser det reelle forhold mellem 

antallet af beboere og antallet af medarbejdere på 

afdelingerne. 

 

Hvor mange medarbejdere pr. beboer? 

Kurven viser, at der i dag er omkring 3,5 medarbej-

dere pr. beboer i de sikrede afdelinger, medens der 

er knap halvanden medarbejder pr. beboer i den 

åbne afdeling. Det er for begge kategorier et fald i 

forhold til 2014. 

 

Døgnsnittet 

3,5 medarbejdere pr. beboer på de sikrede afdelin-

ger set over en uge indebærer, at 3x37 timer = 111   

medarbejdertimer skal fordeles hen over ugens 

7x24 timer = 168 beboertimer. Det giver en gen-

nemsnitlig fordeling over døgnet på 0,8 medarbej-

der pr. beboer.  

 

 På afdelingerne fordeles bemandingen dog så-

dan, at der er flere medarbejdere til stede i dag-

timerne og færre om natten. 
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Beboere og  
medarbejdere 

Fig 1: Forholdet mellem antal medarbejde-

re pr. beboer. 
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Fig 2: Forholdet mellem antal beboere og 

antal medarbejdere på afdelingerne. 
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Nogle beboere på Kofoedsminde kan til tider have 

en kraftigt udadreagerende adfærd. Det er en af 

grundene til, at de er anbragt på institutionen.  

Men hvilke mønstre er der i den enkeltes adfærd, 

og kan mønstrene i forløb med affekt lære os no-

get? Det spørgsmål var en af begrundelserne for at 

indføre SOAS-R på Kofoedsminde i 2009. Det er 

nemlig et system, der er skabt til at kunne registrere 

affekt og at lave statistik over episoder over tid.  

 

SOAS-R er udviklet i Holland og bruges i Danmark 

bl.a. i Retspsykiatrien til at registrere affekt og ag-

gressioner hos patienterne. 

 

Bliver systemet brugt? 

Der er ikke en fast rutine for at bruge SOAS R til at 

se mønstre i den enkelte beboers adfærd og længe-

re tid, hvilket jo var den egentlige grund til at an-

skaffe SOAS R. Men som et led i Kofoedsmindes 

implementering af en ny og fælles tilgang og prak-

sis, er der kommet nyt fokus på at bruge SOAS R 

som det oprindelig var tænkt.  

 

Fra papir til IT 

SOAS-R var oprindelig et spørgeskema på papir, og 

er nu bygget ind i et IT-system. Medarbejderen skal 

besvare en række spørgsmål på skærmen, og gene-

rerer derved en SOAS-R indberetning. På Kofoeds-

minde går indberetningen direkte til medarbejde-

rens leder og til Kofoedsmindes sikkerhedsleder. 

 

Som de fleste andre IT-systemer, giver systemet 

ikke bedre svar end de informationer, som vi selv 

lægger ind, åbner mulighed for. Søger man efter 

årsager til en episode, er der de svar, som medar-

bejderne selv giver. Men set over tid, kan en række 

episoder måske afdække mønstre. Det kan være, at 

episoderne altid finder sted på et bestemt tids-

punkt, eller at graden af affekt varierer alt efter, 

hvem medarbejderne omkring beboeren er. 

 

Det er mønstre, som kan hjælpe afdelingen til at 

forstå og imødekomme beboerens affekt bedre, så 

den kan holdes på et lavere niveau og ikke ende 

med at udløse voldshandlinger. 

 

Den enkelte afdeling skal selv bruge SOAS-R både 

som værktøj til at registrere og som værktøj til at 

analysere. Samtidig bruger Kofoedsmindes konsu-

lenter systemet til at danne mere sammenhængen-

de overblik over tendenser. 

I systemets nuværende udformning er muligheder-

ne for at lave analyser noget begrænsede. Således 

er flere af dataudtrækkene i denne rapport lavet 

ved at læse tal ud fra systemet ind i et regneark til 

videre bearbejdning. Derfor er Kofoedsminde i gang 

med at udarbejde en kravspecifikation for rettelser 

og forbedringer af systemet.  

 

Flere registreringer og flere årsager 

Siden systemet blev taget i brug, er mængden af 

årlige registreringer vokset meget. Vi vurderer, at 

der er flere årsager til dette. Her er nogle af dem: 

 

 Medarbejderne har vænnet sig til at bruge syste-

met og rapporterer derfor hyppigere. 

 

 Beboersammensætningen har ændret sig mar-

kant med en betydelig vækst i antallet af beboe-

re på sikrede afdelinger. Der er større tendens til 

øget affekt blandt beboere på sikrede afdelin-

ger. Det er jo en af grundene til, at de er anbragt 

netop der. 

 

 Den enkelte rapport om en hændelse har juri-

disk status som dokumentation i sager om ar-

bejdsskader eller senere arbejdsbetingede lidel-

ser. Det har medført, at medarbejdere indbe-

retter alle episoder, som de mener, måske kan 

være medvirkende årsag til en senere arbejds-

skade. Men vi ved ikke, hvor stor en del af stig-

ningen i registreringer, der bunder i dette for-

hold. 

 

SOAS-R, et værktøj til  
at registrere affekt 
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Fig 3: Skærmbillede fra SOAS R 
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Flere registreringer, men også 

mere udbredt affekt? 
 

 

I perioden fra og med 2014 til og med 2018 er der 

en tydelig vækst i antal registreringer i SOAS-R.  

Den umiddelbare konklusion kunne være, at der må  

være en vækst i antallet af aggressive episoder på 

Kofoedsminde– og i en fortolket udgave: At Kofo-

edsmindes beboere med årene er blevet mere ag-

gressive.  

En diskussion af tallene viser imidlertid et andet og 

mere sammensat billede:  

 Antallet af beboere på Kofoedsminde er vokset i 

perioden. Især på sikrede afdelinger. I dag bor 

omtrent dobbelt så mange på sikrede afdelinger 

som i 2014. Det kan i sig selv medføre flere regi-

streringer. 

 Registreringer i systemet1) er begyndt at fungere 

som dokumentation i arbejdsskadesager. Det 

har markant øget medarbejdernes fokus på at 

registrere episoder. 

 Nogle beboere udløser et stort antal registrerin-

ger, medens andre er på et mere moderat ni-

veau. En lille gruppe beboere står for en stor del 

af episoderne, medens en stor gruppe kun udlø-

ser et mindre antal registreringer. 

 

Den numeriske vækst 

Tæller vi alene antallet af registrerede episoder, er 

der en vækst i perioden 2014 til og med 2018 fra 

157 episoder i 2014 til 1046 episoder i 2018. 

I samme periode er Kofoedsmindes gennemsnitlige 

belægning på sikrede afdelinger steget fra 35 i 2014 

til 66 i 2018. Altså næsten en fordobling. 

Den samlede belægning er steget fra 52 beboere i 

2014 til 73 beboere i 2018.  

 

Stabil fordeling af episoder 

Når man gennemgår indberetningerne for et givet 

år, er det tydeligt, at et mindre antal beboere gene-

rerer mange indberetninger, medens det store fler-

tal genererer forholdsvis få indberetninger. 

Der tegner sig et mønster, hvor flertallet af beboere 

scorer op til 20 indberetninger på et år - og hvoraf 

de fleste scorer under 10 gange på et år -medens en 

lille gruppe scorer væsentligt mere, definitionsmæs-

sigt over 20 og i praksis ofte over 80 gange på et år.  

Tallene viser, at denne fordeling mellem to grupper  

holder sig stabil i årene 2014 til og med 2018. 

Til gengæld er der de seneste år sket en vækst i 

gruppen, der har høj score. Den er gået fra at om-

fatte en enkelt person til at omfatte 13 personer 

med en kerne på 7 særligt højt scorende beboere.. 

 

Lille gruppe højt scorende driver væksten 

Det er den lille gruppe af meget højt scorende be-

boere, der udløser en stor del af væksten i det sam-

lede antal SOAS-R scoringer. Følgende tal illustrerer 

dette: 

 

I 2014 var der i alt 157 episoder. 

21 beboere scorede sammenlagt i alt 102 gange 

2 beboere scorede 55 gange. 

I 2014 står beboere i den højt scorende gruppe såle-

des for 1/3 af alle indberetninger. 

 

I 2018 var der i alt 1.112 episoder. 

55 beboere scorede sammenlagt i alt 370 gange. 

13 beboere scorede  sammenlagt i alt 742 gange.  

I 2018 står 13 beboere i den højt scorende gruppe 

således for 2/3 af alle indberetninger. 

 

 Fra 2014 til 2018 sker der en markant ændring 

knyttet til en stadig forholdsvis lille gruppe af 

beboere med mange episoder. Gruppen af højt 

scorende vokser således fra at repræsentere 

35% af de samlede episoder på Kofoedsminde til 

at repræsentere 65% af de samlede episoder. 

Også selv om gruppen fortsat er en mindre del 

af den samlede gruppe beboere med indberette-

de hændelser. 

  

 

 

1) Når en medarbejder indberetter en episode, registreres episoden i SOAS R i forhold til beboeren og den medarbejder, som skriver indberetningen. Den sam-

me episode kan indberettes af flere medarbejdere, som også har været til stede under episoden. Det medfører, at den samme episode er repræsenteret i flere 

indberetninger. Vi renser derfor tallene for disse ”dubletter”, så vi tæller episoder og ikke indberetninger. 
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Fig 4: Procentdel af beboere, som ikke er 

 rapporteret i SOAS R 

Fig 5: Forholdet mellem beboere med lav score i 

SOAS R og beboere med høj score 
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Medarbejdere og SOAS-R 
 

 

I perioden fra og med 2014 til og med 2018 er der 

en meget klar vækst i registreringer i SOAS-R. Men 

kigger vi på, hvor stor en procentdel af beboerne på 

de sikrede afdelinger, som har udøst en SOAS R, er 

der tale om et lille fald. Altså at en lille gruppe af 

beboerne på de sikrede afdelinger faktisk ikke viser 

tegn på affekt i en grad, som udløser SOAS R. 

 

Den blå kurve viser antallet af fastansatte medarbej-

dere på de sikrede afdelinger. Dette tal er suppleret 

med eksterne vikar-timer omregnet til årsværk. De 

eksterne vikarer øger i afgrænsede perioder beman-

ding i forhold til bestemte beboere på sikrede afde-

linger, hvor der er etableret en særforanstaltning 

finansieret gennem en tillægsbevilling.  
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Fig 6: Beboere og medarbejdere på sikrede 

afdelinger versus SOAS R rapporteringer 
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Kompetent til opgaven 

 

Kofoedsminde har gennem de seneste 3 år arbejdet 

ud fra en kompetenceudviklingsstrategi. Omdrej-

ningspunktet i strategien er, at 65 % af alle ansatte 

over tid har en relevant kompetencegivende og 

kvalificerende uddannelse samt at tiltrække nye 

faggrupper med relevant fagbrev ift. Kofoedsmindes 

beboere. Indsatsen har været på mange niveauer, 

og viser følgende resultater: 

 

 Der er sket en tydelig vækst i andelen af faglær-

te medarbejdere i de faste dag- og aften rul på 

13%.  

 Antallet af Nattevagter og afløsere steget for-

holdsmæssigt meget i forhold til antal medarbej-

dere til hver beboer.   

 Kofoedsmindes interne netværk af specialud-

dannede medarbejdere ude i praksis, der løser 

særlige opgaver, er steget fra syv netværk til 

elleve. 189 medarbejdere har en aktiv funktion i 

disse netværksgrupper. 

 

I den løbende kvalificering af medarbejderne i peri-

oden 2015 – 2018 er uddannet: 

 25 % af vores omsorgsmedhjælpere via 3 ugers 

AMU-forløb målrettet arbejdet med beboerne 

 14 medarbejdere har fået en 1-årig uddannelse i 

kognitiv teori og metode fra Wattar. 

 30 medarbejdere har gennemført 53 diplommo-

duler målrettet deres praksis 

 2 ledere har afsluttet Diplomlederuddannelsen 

og 4 er pt. i gang med den 

 7 medarbejdere på Pædagogisk assistentuddan-

nelsen 

 1 medarbejder har gennemført Master i sund-

hedspædagogik og sundhedsfremme 

 2 medarbejdere igangværende jurastudie 

 1 medarbejder igangværende Ph.d.-studie 

 1 medarbejder 2 mastermoduler inden for posi-

tiv psykologi 

 105 medarbejdere bevilliget eksterne kurser af 

kortere eller længere varighed 

 Ud over dette er der gennemført et højt antal af 

interne kompetence udviklingsforløb. 

 

 

 

 

 

Fig 7: Antal medarbejdere i de forskellige ansættelses– og uddannelsesgrupper 
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Flere faglærte i de faste  

dag og -aftenrul 
 

Gennem de seneste år er der sket en tydelig udvik-

ling af både antallet af medarbejdere og sammen-

sætningen af dem. Ansættelsesudvalget har arbej-

det systematisk og målrettet med rekruttering af 

faglærte medarbejdere.  

De faglærte medarbejdere ansættes primært i de 

faste dag/aftenrul. En analyse af 3 års systematisk 

indsats viser en stigning af faglærte på 13,45% i 

den gruppe af medarbejdere, der arbejder i faste 

dag/aftenrul. 

 

I nedenstående tabel tydeliggøres indsatsens ud-

vikling: 

 

 

 

 

Fig 8: Faglærte/ufaglærte 

 

Tidspunkt Pædagog Andre fag-

lærte 

I alt pædagoger 

og andre faglær-

te i faste rul 

Omsorgsmed-

hjælpere i faste 

rul 

2016, 1/5  73 20 93  54,71% 77 45,29% 

2016, 1/11  75 20 95 62,5% 57 37,50% 

2017, 1/5 81 20 101 64,74% 55 35,26% 

2017, 1/11  86 25 111 64,53% 61 35,47% 

2018, 1/5 87 28 115 64,25% 64 35,75% 

2018, 1/11 93 29 122 68,16% 

  

57 31,84% 
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Kofoedsmindes netværk af 

specialkompetencer 
 

 

Tallene viser, at Kofoedsmindes netværksfunktioner 

med specialuddannede medarbejdere er stigende. 

Medarbejderne har særlige kompetencer til at indgå 

i disse særlige funktioner i det daglige arbejde ude i 

den daglige praksis. Valget af medarbejdere til funk-

tionerne tages ud fra en bred fokus på faglige og 

personlige kompetencer samt interesse for funktio-

nen. Kurverne viser stigning i antal af netværk, samt 

hvor mange medarbejdere der har en funktion i et 

eller flere netværk ultimo 2018 

 

Medicinansvarlige med grundlæggende teoretisk 

og praktiske færdigheder, i sygdomslære og praktisk 

håndtering af medicin, samt indgående indsigt i og 

viden om de forskellige medicinhåndteringsproces-

ser samt praktiske færdigheder i forhold til medicin-

skabseftersyn, medicindispensering og medicinreg-

ning. Dette netværk vejleder kollegaerne og under-

støtter det daglige arbejde med medicinhåndtering 

ude på afdelingerne. 

 

Mentorer med viden om introduktionsforløb på 

afdelingen, de tager den ny medarbejder med i den 

daglige praksis, samtidig med at de gennemgår en 

håndbog til formålet. Ud vover at kande praksis, er 

det også en social introduktion til Kofoedsminde, 

hvor den nye lærer Kofoedsmindes organisatoriske 

kultur at kende. 

 

Vejledere for pædagogstuderende og PAU, som 

har specialviden ift. læringsprocesser og vejledning 

af de studerende. De har på studerende i praktik 

ude på afdelingerne, nogen af dem fungerer også 

som mentorer, og de kan bruge deres særlige viden 

ift. drøftelser om udvikling ude på afdelingen. 

 

Kapitel 24 A, en gruppe medarbejdere er særligt 

uddannet til at gennemføre Kap. 24 A undersøgel-

ser. De har en særlig viden om undersøgelsesmeto-

der, etik samt lovgivningen om de kriminalpræventi-

ve sociale indsatser som kan være med til at fore-

bygge at beboerne begår ny kriminalitet.  

 

Instruktører i frigørelse og fatholdelse, der instrue-

rer alle medarbejdere 3 x årligt i hvordan man mest 

lempeligt, for både beboer og medarbejdere, kan 

fastholde en beboer samt hvordan man kan frigøre 

sig hvis man kommer i en situation hvor det er nød-

vendigt.  

 

Seksualvejledere er specialuddannede på diplom-

niveau, og vejleder beboere ift. almen seksuel vej-

ledning, f.eks. om ønsker om kærester, hjælpemid-

ler eller ting beboeren finder vigtigt. De vejleder 

også medarbejdere der gerne vil vide mere for at 

kunne hjælpe en beboer.  

 

Kognitiv teori og metode, med henblik på mis-

brugsbehandling, er der uddannet medarbejdere 

med særlig viden om misbrug og kognitiv teori og 

metode. Ud over at analysere beboerens behov for 

støtte til et bedre liv med mindre misbrug, trækkes 

de kognitive medarbejderes kompetencer ind i 

drøftelser og det daglige pædagogiske arbejde ude 

på afdelingen, så det bliver en daglig metode, det 

kan anvendes på andet end misbrugsproblematik-

ker. 

 

LA2 og lavaffektive metoder Med afsæt i viden fra 

Dorte Birkemose, Bo Hejlskov og Trine Uhrskov er 

en gruppe af medarbejdere er uddannet, ift. fore-

byggelse af vold. Deres viden er inddraget i forbin-

delse med beskrivelse af ”fælles praksis” i 2017, og 

har dermed påvirket den implementering af fælles 

praksis der er startet i 2018.   

 

Fælles Praksis Udviklingsteam. En gruppe af med-

arbejdere og ledere har sammen udviklet den Fæl-

les Praksis, som nu og i de kommende to år er im-

plementeres på Kofoedsmindes afdelinger og tilbud. 

 

Superbrugere, med specialviden om IT, alarmer og 

Sensum. Tager sig bl.a. af instruktion af nye medar-

bejdere ift. deres kendskab til IT systemerne, så 

medarbejderne bliver understøttet i funktionen af 

kunne dokumentere og bruge systemerne optimalt. 

Desuden fungerer de som akuthjælp, når en medar-

bejder har brug for det. 

 

Koordinatorer med særlige kompetencer inden for 

sagsbahandling. De har det daglige ansvar for at det 

overordnede sagsbehandlende arbejde for afdelings 

beboere understøtter beboerens udvikling samt at 

deadlines ift. dom, sagsbehandling og udgange bli-

ver fulgt. 
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Medicin- 
ansvarlige 
16 personer 

Mentorer 
30 personer 

Vejledere til 
studerende 
12 personer 

Kapitel 24 A 
Team 
28 personer 

Instruktører 
konflikt- 
håndtering 
10 personer 

Seksual- 
vejledere 
2 personer 

Kognitiv 
misbrugs- 
uddannelse 
10 personer 

LA 2,  
lavaffektive 
metoder 
16 personer 

Fælles Praksis 
Udviklingsteam 
40 personer 

Superbrugere IT 
17 personer 

Koordinatorer 
8 personer 

Øverst er Kofoedsmindes kompetencenetværk vist i 

forhold til, hvornår de er etableret.  De nederste 

seks er kommet til før 2014. Kun aktive netværk er 

med. 

LA2, Lavaffektive metoders kompetencer er nu ind-

bygget i Kofoedsmindes nye Fælles Praksis, hvor 

bl.a. en af metoderne, Beboerens Tryghedsplan, 

spiller en vigtig role. 

Fig 9: Specialkompetencer over tid 

 

Fig 10: Specialkompetencer og antal medar-

bejdere i kompetencegruppen 
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Nogle holder op,  

andre kommer til  
 

 

Kofoedsminde er en stor arbejdsplads. I løbet af et 

år går medarbejdere fra og nye kommer til. 

Her ser vi på opgørelserne for de tre år 2016, 2017 

og 2018. Årene er, på nær 2016, præget af, at der er 

en generel vækst i antallet af medarbejdere, udløst 

af en vækst i antallet af beboere på sikrede afdelin-

ger, som i sagens natur er mere personalekræven-

de. 

 

År Tiltrædelser Fratrædelser 

 

2016 51 54 

2017  58 27 

2018 58 34 

 

Der kan være mange forskellige årsager til, at med-

arbejdere vælger at forlade Kofoedsminde. Og i 

nogle tilfælde, er det arbejdsgiveren, der har be-

sluttet, at medarbejderen ikke længere skal være på 

Kofoedsminde. 

 

Tallene viser ikke et bestemt mønster, men der er 

gennemgående kun få bortvisninger, medens der er 

forholdsvis flere, som siger op, fordi de skal videre 

til et andet job. Det begrundes af nogle, at de siger 

op, fordi de har fundet andet arbejde, medens an-

dre blot siger op uden detaljeret begrundelse.  

 

Årsag 2016 2017 2018 

 

Opsagt 5 6 5 

Eget ønske 20 8 12 

Andet arbejde 3 0 5 

Studerende 6 7 6 

Tidsbegrænset 4 3 2 

Pension 4 0 2 

Bortvist 0 1 2 

Andet 12 0 0 

I alt 54 27 34 
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   2015 2016 2017 2018 

 Kofoedsminde total, kr.  120.120.519 142.088.910 149.412.311 151.798.901  

 Tillagt ved budgetopfølgning, kr.  12.761.183 5.490.479 13.389.481 1.632.299  

 Tillægsyd. under-/overbelægning, kr.  9.243.791 26.861.652 36.290.246 66.053.963  

 Korrigeret budget, kr.  142.125.493 174.441.041 199.092.038 219.485.163  

 Forbrug, kr.  146.263.341 164.535.931 196.063.170 217.686.783  

 Forbrug/budget i procent  103 94 98 99 

 

 Fællesområder, kr.  14.360.356 17.892.275 19.552.724 17.983.988  

 Åben afdeling, kr.  12.596.295 18.799.341 19.693.248 9.830.717  

 Sikret afdeling, kr.  64.032.616 83.848.770 88.183.094 87.427.070  

 Værksteder, kr.  13.621.560 13.750.243 14.977.761 15.163.097  

 Særlig sikret afd, kr.   7.798.281 7.005.484 21.394.028  

 Tingsted (lukket) kr.  -124.616 

 Særforanstaltninger kr.  9.653.132 

 

 Åben afdeling belægning i procent  76 52 34 95 

 Sikret afdeling belægning i procent  135 119 132 143 

 Værksteder belægning i procent  113 126 127 136 

 Særlig sikret afdeling belægning i procent  100 100 100 

Kofoedsmindes økonomi 

 Kofoedsmindes økonomi bygger på såvel objektiv finani-

siering som takstfinansiering. Objektiv finansiering ad-

skiller sig fra takstfinansiering ved, at udgifterne til 

driften ikke betales af de kommuner, der benytter til-

buddet, men af alle landet kommuner efter en forde-

lingsnøgle baseret på indbyggertal.  

Af tekniske grunde viser vi tallene fra 2015 og frem. 

Beløbene er det pågældende års nutidsværdi.  

Tallene viser, at der er en klar sammenhæng mellem 

Kofoedsmindes øgede optag af beboere på sikrede af-

delinger og i særligt sikrede tilbud på den ene side og 

institutionens økonomiske forbrug på den anden. De 

sikrede afdelinger stiller store krav til fysisk indretning 

og bemanding. Vi forventer, at denne udvikling fort-

sætter. 
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Samlet forbrug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sikret afdeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åben afdeling 

 
Særlig sikret afd. 

De sikrede tilbuds del af forbruget 

 

Kofoedsminde havde 2018 i alt 14 sikrede afdelinger. 

Det er bygninger, der ligger inde på et sikret område, 

indhegnet og med særlig sikret port. Selve bygningen 

er også 

sikret bl.a. med ekstra udgange fra personalekontoret. 

En sikret afdeling havde i gennemsnit 3,5 medarbejder 

for hver beboer, medens der på en åben afdeling var 

1,4 medarbejder for hver beboer, begge 2018-tal. 

 

Fig 11: Samlet forbrug, og behandlingsafsnittenes andel af samlet forbrug 
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  Grå kurve: Mio. kr. nutidsværdi 

  Blå kurve: Antal medarbejdere sikrede afdelinger 

  Rød kurve: Antal beboere 
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   Samlet forbrug 
 
 
 
 

 
   Medarbejdere på sikrede afdelinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antal beboere på sikret afd. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Antal beboere på særligt sikret afd. 

Flere beboere og flere medarbejdere 

Når antallet af beboere på de sikrede afdelinger og de 

særligt sikrede tilbud stiger, udløser det også en vækst i 

antallet af medarbejdere. Kurverne viser denne  

sammenhæng, men jo også, at det samlede forbrug 

består af mere end omkostninger forbundet med de 

sikrede afdelinger og særlige sikrede tilbud. Med i om-

kostningerne for de sikrede aktiviteter er også udgifter-

ne til midlertidig arbejdskraft, vikarer.   

 

Fig 12: Forbrug, medarbejdere og beboere 

på sikrede tilbud over tid 
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TAL  
  & 
 TENDENSER 
              2018 
 
 

Kofoedsminde er Danmarks største institution af sin slags. 

Mange beboere og mange medarbejdere. Mange aktiviteter 

og mange bygninger.  Og alt sammen inde i en rivende ud-

vikling. 

Noget af det kan også vises i tal og grafer. Det gør vi i denne 

publikation. I år sætter vi særligt fokus på to emner, nemlig 

kompetencer samt registreringsværktøjet SOAS R. 
 


