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Indsatsplan for Kofoedsminde 2019 
 
Med baggrund i den seneste tids kritik af specielt et højt forbrug af eksterne vikarer, samt 
uddannelsesniveauet blandt det faste personale på Kofoedsminde er der udarbejdet en ind-
satsplan. Planen har følgende elementer: 
 

• Højere uddannelsesniveau på, hvor målet er at 60% af ledige stillinger fremadrettet 

besættes af ansøger med faglig uddannelse 

• Kompetenceløft gennem implementering af ny Fælles Praksis, som følges og doku-

menteres af et eksternt forskerteam, samt at sygefraværet reduceres fra 10,28% i 2018 

til 7,5% i 2021. 

• Nedbringe forbruget af eksterne vikarer, hvor målet er nedbringe forbruget af ekster-

ne vikarer, således at forbruget ift. det samlede antal af fastansatte interne fleksible 

medarbejdere og eksterne vikarer falder fra 60% i 2018 til 40% med udgangen af 

2019 og 25% med udgangen af 2020. 
 
I det følgende gennemgås de enkelte indsatser nærmere. Baggrunden for den aktuelle si-
tuation skitseres herefter. De personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser drøftes på 
førstkommende møde i MED-udvalget for Kofoedsminde. 
 

1. Plan for skabelse af et højere uddannelsesniveau på Kofoedsminde 
Planen beskrives under to overskrifter 
 

• Rekruttering af faglærte medarbejdere i faste stillinger 
• Kompetenceløft gennem implementering af ny Fælles Praksis 

 
1.1 Rekruttering faglærte medarbejdere i faste stillinger 
Kofoedsminde arbejder på at ansætte flere uddannede medarbejdere på bachelorniveau – 

pædagoger, lærere, sygeplejersker, ergoterapeuter m.v. og faglærte på pædagogisk assi-

stent/social- og sundhedsassistent niveau. Behovet for flere uddannede medarbejdere støder 

desværre sammen med et lokalt arbejdsmarked, hvor udbuddet af faguddannede er lille.  

 

1.1.1 Indsats:  

I juni 2019 har Kofoedsminde igangsat kampagnen ”Er du vores nye” både på det lokale ar-

bejdsmarked og uden for nærområdet. Kampagnen bygger på udsagn og anbefalinger fra al-

lerede ansatte faglærte og gennemføres på sociale medier, på seminarierne og gennem job-

centrene. Kampagnen løber til foråret 2020. 
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Målet med kampagnen er at forøge andelen af ansøgere til ledige stillinger, der har en faglig 

uddannelse. Hidtil har Kofoedsminde på grund af regel – og tilladte afvigelse fra ligestillings-

loven – om, at to tredjedele af medarbejderne af sikkerhedsmæssige grunde skal være mænd, 

afvist faguddannede kvinder til stillinger på Kofoedsminde. Denne regel ændres så medar-

bejderstaben sammensættes med ’50/50’ mænd og kvinder. 

 

Udskiftning af personalet på Kofoedsminde forudsættes at ske ved almindelig stillingsledig-

hed og ved at erstatte eksterne vikarer til faste medarbejdere. I 2018 har Kofoedsminde i 

runde tal 350 medarbejdere, hvoraf 120 har en faglig uddannelse (34%). 

 

1.1.2 Mål for rekruttering af faglærte medarbejdere i faste stillinger  

Målet er at 60% af ledige stillinger på Kofoedsminde fremadrettet besættes af en ansøger 

med en faglig uddannelse.  

 

1.2 Kompetenceløft gennem implementering af ny Fælles Praksis 
I 2017-2018 har Kofoedsminde arbejdet med et program for kompetenceudvikling: Fælles 

Praksis. Programmet har i relation til beboerne som mål af øge deltagelse og styrke mestring 

af eget liv. I relation til medarbejderne er målet at øge arbejdsglæde og reducere sygefravær. 

Tre afdelinger har netop afsluttet uddannelsen og sætter programmet i drift.  

 

1.2.1 Indsats 

I løbet af de kommende tre år vil alle medarbejdere og ledere få uddannelse i programmet, 

hvis implementering understøttes af et eksternt forskerteam. Forskernes opgave er at under-

søge og beskrive både forudsætninger for- og resultater af at implementere Fælles Praksis. 

Forskerne fastholder i deres undersøgelsesarbejde programmet mål om at gode vilkår for be-

boernes skal få hånd i hånd med udvikling af et godt og sikkert arbejdsmiljø.    

 
1.2.2 Mål for kompetenceløft gennem implementering af ny Fælles Praksis 

Målet for implementering af programmet er at øge beboernes livsmestring og at udvikle et 

fremmende arbejdsmiljø – begge begreber, der er vanskelige at operationalisere. Det indgår 

derfor som led i forskernes arbejde at identificere og indsamle data til brug for måling af re-

sultater.  

 

Et af parametrene for resultatmåling er nedbringelse af sygefravær. I 2018 er sygefraværet på 

Kofoedsminde 10,28%. Måltal for nedbringelse af sygefravær er på Kofoedsminde, er 7,5% i 

2021.  

 

2. Plan for at nedbringe forbruget af vikarer på Kofoedsminde  
Planen beskrives under tre overskrifter 
 

• Lokalaftaler, der sikrer fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse 
• Ændring af afdelingsstruktur, der reducerer behovet for vikarer 

• Skematisk sammenfatning vedr. nedbringelse af vikarer på Kofoedsminde 
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2.1 Lokalaftaler, der sikrer fleksibel i arbejdets tilrettelæggelse 
Kofoedsminde har med akut modtageforpligtelse brug for fleksible aftaler om arbejdets tilret-

telæggelse. Sådanne aftaler har det hidtil været umuligt at indgå med de faglærtes organisati-

oner.  

 

Når antallet af eksterne vikarer imidlertid skal nedbringes samtidig med at andelen af ansatte 

med en faglige uddannelse skal forøges, er det nødvendigt at også de faguddannede bliver en 

del af Kofoedsminde fleksible medarbejderkorps. På lokalt niveau har det indtil nu ikke været 

muligt at indgå sådanne lokalaftaler med de faglærtes organisationer.  

 
I det hele taget ønsker Region Sjælland en dialog med de faglige organisationer om, hvordan 
der kan skabes den størst mulighed fleksibilitet i arbejdets tilrettelægges, så behovet for eks-
terne vikarer begrænses mest muligt.   
 
2.1.1 Indsats 
I juni 2019 er de faglige hovedorganisationer 3F, FOA og SL inviteret til drøftelse om, hvor-
dan der kan skabes den fleksibilitet på Kofoedsminde, som driften af en institution med akut 
modtagepligt forudsætter. Møder med de faglige organisationer forventes afviklet hen over 
sommeren 2019.  
 
2.1.2 Mål for fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse 
Målet er indgåelse af lokalaftaler, der sikrer den størst mulige fleksibilitet i arbejdets tilrette-
læggelse og sikrer at alle medarbejdergrupper faglærte såvel som ufaglærte kan indgå det 
fleksible medarbejderkorps.  
 
I 2018 er udgjorde andelen af eksterne vikarer 22% af de ca. 320 medarbejdere på Kofoeds-
minde der har den direkte borgerkontakt. Af de knapt 70 vikarer bruges ca. 40 til almindelige 
vikaropgaver.  
 
Såfremt der kan indgås lokalaftaler med større fleksibilitet er målet i løbet af de kommende 
12 måneder at erstatte disse ca. 40 stillinger til fastansatte medarbejdere på Kofoedsminde i 
det fleksible medarbejderkorps1 - og ved rekruttering af disse 40 medarbejdere at leve op til 
målet om at 60% af de ledige stillinger, det vil i denne sammenhæng sige ca. 24 skal have en 
faglig uddannelse.   
 
De øvrige ca. 30 andre af de eksterne vikarer, der anvendes på Kofoedsminde er der forvente-
ligt fortsat behov for i situationer, hvor de eksterne vikarer i forhold til de faste medarbejdere 
og i relation til beboerne ’står i anden række’ med særligt fokus på at skabe ro og sikkerhed i 
hele miljøet omkring opgaveløsningen.  
 
2.2 Ændring af afdelingsstruktur, der reducerer behovet for vikarer 
Over årene er der sket en ændring i forudsætninger og behov hos de beboere, der anbringes 
på Kofoedsminde. Tidligere havde en typiske beboer på Kofoedsminde dårlig begavelse som 
hovedproblem og brug for støtte navnlig til dagligdags gøremål. I dag er beboerne gennemgå-
ende bedre begavede, dvs. tættere på IQ 70, der er grænsen for at kunne anbringes på Kofo-
edsminde. Dertil har mange beboere ud over deres intelligenshandicap psykiske lidelser 
og/eller misbrugsproblemer med negativ påvirkning af den risiko, de udgør i miljøet. Arbej-
det med den nye målgruppe forudsætter mere opsyn og flere restriktioner, der skal forhindre 

                                                        
1 Ved udgangen af 2018 var ca. 45 faste medarbejdere tilknyttet det fleksible medarbejderkorps, alle 
ufaglærte.   
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blandt andet konflikter mellem beboere og indsmugling af hash og genstande, der kan an-
vendes som våben. Som konsekvens af den udvikling, der er sket med beboerne på Kofoeds-
minde, er arbejdet organiseret, så alenearbejde udelukkes.  
 
Hovedparten af afdelingerne på Kofoedsminde er af ældre dato og fysisk indrettet med tanke 
på de behov, der kendetegner den gamle målgruppe. Afdelingerne er små, adskilte og bereg-
net til bofællesskab for fem beboere. Til den nye målgruppe er denne type afdelinger mindre 
hensigtsmæssige, hvorfor de nyeste afdelinger Pluto og Merkur er etableret til 10 personer. 
Pluto og Merkur har bedre oversigtsforhold og qua det højere pladstal et større antal medar-
bejdere, der giver både en større fleksibilitet i opgaveløsningen og en bedre mulighed for at 
kollegaer kan træde til og hjælpe hinanden ved akut opståede begivenheder, uden det er nød-
vendigt at tilkalde ekstra vikarer.   
 
2.2.1 Indsats  
Erfaringer fra Pluto og Merkur er så positive, at Kofoedsminde i samarbejde med rådgivere er 
gået i gang med at beskrive de bygningsmæssige ændringer, der skal til at omlægge flere afde-
linger på Kofoedsminde fra 5- til 10-personers. I den gamle Højbobygning vil det kunne ske 
ved at etablere én afdeling på hver etage i stedet for de nuværende to. 
 
Forventeligt kan de bygningsmæssige ændringer gennemføres, så en ny afdelingsstruktur kan 
implementeres ultimo 2020 
 
2.2.2 Mål for ændring af afdelingsstruktur, der reducerer behovet for vika-
rer/fleksible medarbejdere 
Når den nye afdelingsstruktur er implementeret af nedbringe antallet af vikarer med 15 pr. 
døgn.  
 
Ved udgangen af 2018 anvendes gennemsnitligt 115 eksterne vikarer/fleksible medarbejdere 
pr. døgn. Ved udgangen af 2020 forventes antallet at kunne reduceres med ca. 35 svarende til 
30% af det samlede vikarforbrug. Disse erstattes af fasttilknyttede medarbejdere til de enkel-
te afdelinger. 
 
2.3 Skematisk sammenfatning vedr. nedbringelse af vikarer på Kofoedsminde  
Indsats 2.1 handler om at erstatte antallet af eksterne vikarer med faste medarbejdere, der 
kan indgå i en fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Måling af resultat fokuserer derfor på forde-
lingen af interne og eksterne vikarer. I skemaet nedenfor vises mål for ændret fordeling ulti-
mo 2019 og ultimo 2020.  
 
Indsats 2.2 handler om i det hele taget at reducere antallet af fleksible medarbejde-
re/eksterne vikarer, så medarbejdere i almindelige faste stillinger tilknyttet de enkelte afde-
linger løser en større del af opgaverne. Måling af resultat fokuserer derfor på den samlede 
reduktion i antal vikarer ultimo 2020, hvor ændring af afdelingsstruktur forventes at kunne 
træde i kraft. Andelen af eksterne vikarer, der varetager særlige sikkerhedsopgaver forudsæt-
tes uændret ved måling af resultat af denne indsats.  
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Forbrug af Inter-

ne fleksible med-

arbejdere / eks-

terne vikarer 

2018 Effekt af 

indsats 3.1 

ult. 2019 

Effekt af 

indsats 3.1 

ult. 2020 

Effekt af 

indsats 3.2 

ult. 2020 

Samlet antal 

Fordeling 

115 

45/70 = 60% 

   

Samlet antal 

Fordeling 

 115 

65/50 = 40% 

  

Samlet antal 

Fordeling 

  115 

85/30 = 25% 

80 

50/30 

 
3. Baggrund om vikarforbrug på Kofoedsminde  
Kofoedsminde er et landsdækkende sikret tilbud for voksne domfældte udviklingshæmmede. 
Kofoedsminde er et akuttilbud med modtagepligt. Det vil sige et tilbud, der til enhver tid skal 
være parat til at tage imod nye borgere.  Kofoedsminde har ikke som andre sociale tilbud mu-
lighed for at melde ’alt udsolgt’.  
 
I årene 2016 til 2019 har Kofoedsminde oplevet en tilgang af beboere, så belægningen er ste-
get med mere end 50%. Alle parter i samarbejdet omkring Kofoedsminde er enige om, at til-
gangen er uønsket, og i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Børne- og social-
ministeriet er der derfor taget initiativ til at nedbringe tilgangen af borgere. Blandt andet har 
ministeriet i botilbudsvejledning fra 2018 (pkt. 126) indskærpet at kommunerne løbende skal 
følge op på om borgere på Kofoedsminde kan overflyttes til en åben afdeling.  
 
I årene, med den ekstraordinære tilgang af beboere, har udgangspunktet for driften hele ti-
den været, at pladstallet skulle nedbringes igen. Derfor har Kofoedsminde ikke haft et ordi-
nært budget til drift af de ekstra pladser, men har fået bevilling til drift af de ekstra pladser 
fra sag til sag.  
 
I praksis har Kofoedsminde skullet være i stand til at etablere pladser ’over night’ for at op-
fylde akutforpligtelsen/modtagepligten, men samtidig være beredt til at afvikle pladserne, 
når resultater af den ændrede visitationspraksis begyndte at vise sig. Det er i denne driftssi-
tuation, at eksterne vikarer har udgjort en betydelig del af løsningen med at skaffe personale. 
 
I forbindelse med budgetlægningen for 2019 viste opfølgning på de initiativer, der var taget 
til at ændre visitationspraksis og dermed nedbringe tilgangen af beboere på Kofoedsminde, at 
de ikke havde haft den ønskede effekt. Regionsrådet tog konsekvensen, så Kofoedsminde i 
2019 har budget til alle pladser. Samtidig er det i samarbejde med kommunerne aftalt at rette 
en fornyet henvendelse til ministeriet om situationen, idet det fortsat er et fælles mål at ned-
bringe antallet af beboere på Kofoedsminde.  
 
Med budgettet for 2019 har Kofoedsminde fået mulighed for at tilknytte en større del af per-
sonalet som fastansatte på Kofoedsminde. 


