
1. Formål

At alle ansatte på Kofoedsminde ved udgang med beboere fra sikret og åben afdeling samt 

udviklingscenteret, forholder sig til de samme retningslinjer ved udgange og procedurer omkring 

disse. 

2. Anvendelsesområde

Dokumentet gælder for personalets håndtering af udgang for beboere tilknyttet Kofoedsmindes 

afdelinger og udviklingscenter. 

3. Udgange

Ugentlig målrettet ledsaget udgang udenfor sikret område: 

Regler for ansøgning ved ugentlige udgange: 

- De ugentlige udgangstider bliver fordelt mellem Kofoedsmindes afdelinger, og hver beboer

kan få udgang i op til 3 timer.

- 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. Afdelingsleder og koordinator koordinerer

afdelingens udgange, så der er nok ansatte tilbage til at kunne håndtere en evt.

alarmsituation.

- Der kan kun søges om én målrettet udgang om ugen pr. beboer.

- Ansøgning om udgang sendes til km-udgang@regionsjaelland.dk
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- De ugentlige udgange bliver godkendt for ledsaget udgang i nærområdet.  

- De ugentlige udgange registreres via et særligt tilrettelagt skema, som demonstreret her: 

  

 

Nærområdet: Nakskov, Rødbyhavn, Rødby, Holeby, Søllested, Maribo og Nykøbing Falster og 

kræver derfor ikke nogen individuel ansøgning. 

 

Udgangen kan foretages når: 

- Der foreligger en godkendt ansøgning om den målrettede udgang  

- Der er udført en grundig risikovurdering umiddelbart inden udgangen 

- Retningslinjer for afvikling af udgang overholdes. 

- Registrering i Døgnrapport overholdes – der laves stikprøver løbende. 

 

 

 



Forlænget ledsaget udgang: 

- Forlængede (+ 3 timer, udenfor nærområde) ledsagede udgange såsom hjemture eller 

lignende aktivitet, hospitalsundersøgelse, m.m. 

- Skabelon til forlænget ledsaget udgang, findes Kofoedsmindes intra, under retningsgivende 

dokumenter - udgange 

- Når skabelonen er udfyldt, skal den herefter mailes til KM Udgang. 

- Ansøgninger skal mailes til godkendelse senest 14 dage, førend udgangen skal foregå.  

- Beboere kan ikke ændre en udgang som er bevilget. 

- Afdelingsleder/bagvagt/forstander kan inddrage en udgang, hvis det er af 

sikkerhedshensyn eller af hensyn til driften. 

 

Ledsaget udgang til fastlagte aktiviteter: 

Der kan søges om ledsaget udgang til fastlagte aktiviteter (ex. fodbold, 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 km-udgang@regionsjaelland.dk 

- Der foreligger en godkendt ansøgning om den målrettede udgang  

- Der er udført en grundig risikovurdering umiddelbart inden udgangen 

- 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  

- Der er udført en grundig risikovurdering umiddelbart inden udgangen  

- Retningslinjer for afvikling af udgang overholdes. 

 

Akut udgang   

En udgang er kun akut, hvis behovet opstår samme dag, som udgangen skal foregå! 
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Ved akut opstået sygdom eller skadestuebesøg giver afdelingsleder/bagvagt tilladelsen telefonisk, 

og orienterer ledelsen.  Der fremsendes efterfølgende forhåndsgodkendt ansøgning til KM 

Udgang. 

 

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 

- at der ved al udgang udenfor Kofoedsminde, altid medbringes en fuldt opladt GPS 

alarm 

- 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 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 afdelingsleder/bagvagt, såfremt 

beboeren rømmer eller turen i øvrigt ikke forløber som planlagt 

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

forstanderen for Kofoedsminde, såfremt en udgang ikke forløber som aftalt 

 

Udgang til/på Kofoedsmindes matrikel, administration og cafe: 

Det er muligt, at beboeren ledsages af én medarbejder fra Kofoedsminde som kender beboeren, 

hvis målet for udgangen er administrationen eller Kofoedsmindes café, samt at den aktuelle 

risikovurdering gør det muligt.    

Kofoedsmindes matrikel inkluderede sikrede afdelinger Pluto og Dragsminde. 

Der skal IKKE søges om udgang. 

 

Uledsagede udgange og andre udgangsansøgninger, der skal rettes til statsadvokaten: 

1) ”Udgang uden ledsagelse uden for institutionens område i mere end 3 timer, men 

uden overnatning. 

2) Udgang med ledsagelse uden for institutionens område af mere end 3 timers 

varighed uden overnatning, når der er tale om en generel tilladelse. 

3) Udgang til besøg med en eller flere overnatninger hos pårørende eller lignende. 

4) Adgang til arbejde m.v. om dagen uden for institutionens område. 



5) Udgang til med ledsagelse af en eller flere medarbejdere at afholde ferieture eller 

lignende i Danmark af højst 4 ugers varighed samt; 

6) Indlæggelse uden for de i stk. 1 nr. 5, og stk. 2, nr.2, if. Stk. 1, nr. 5, nævnte tilfælde”. 

 Jævnfør ”NDU – en håndbog om lovregler og pædagogiske udfordringer”, 2. udgave, 

under” Udgangsbestemmelser”, side 27. 

 

• Skabelon til ansøgninger rettet til Statsadvokaten, findes på Kofoedsmindes intra 

under retningsgivende dokumenter – udgange. 

• Skabelonen bedes udfyldt og herefter mailes til km-udgang@regiosjaelland.dk 

• OBS! Der skal påregnes 4-6 ugers behandlingstid, inden der foreligger et svar fra 

Statsadvokaten. 

 

Udgang på Kofoedsmindes åbne afdelinger: 

Der er mulighed for op til 3 timers ledsaget udgang for alle tilknyttede beboere, med mindre der er 

aftalt restriktioner. Udgangsrestriktioner skal altid være beskrevet i beboerens bosted. Ledsaget 

udgang, op til 3 timer på de åbne afdelinger, kan bevilges efter forhåndsgodkendelse af 

afdelingslederen for de åbne afdelinger, eller dennes overordnede.  

Der kan efter intern ansøgning, til forstander eller dennes stedfortræder, godkendes op til 3 timers 

uledsaget udgang, således at den enkelte har op til 3 timers kombineret ledsaget og uledsaget 

udgang. Der kan således ikke foretages udgang udover 3 timer, uden forudgående tilladelse. 

Al uledsaget udgang ud over 3 timer, skal ansøges hos statsadvokat. Behandlingstiden hos 

statsadvokaten kan være op til 6 uger.  

Ledsaget udgang, over 3 timer, kan ansøges hos forstander, eller dennes stedfortræder.  

Kopi af godkendt ansøgning, skal altid medbringes ved ledsaget udgang.  

Uledsagede udgange er som udgangspunkt til fods, eller på cykel. Udgange kan, hvis det er 

godkendt af afdelingsleder, eller dennes overordnede, foretages på Scooter/knallert. 

 

Nærområdet ved ledsaget udgang på åben afdeling dækker: Nakskov, Rødbyhavn, Rødby, 

Holeby, Søllested og Maribo og Nykøbing Falster, disse udgange kræver derfor ikke nogen 

individuel ansøgning. 

 

Nærområdet ved uledsaget udgang på åben afdeling dækker: Rødbyhavn, Rødby, Søllested, 

Holeby, Maribo og Sakskøbing. Lokationerne på den enkelte udgang skal skrives ind og fremgå i 

døgnrapporten ved hver udgang. 
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Udgang for beboere på åben afdeling i forbindelse med beskæftigelse: 

Beboere har mulighed for at gå/køre til arbejde med telefonkontakt.  

I forbindelse med beskæftigelse kan der søges om udgang, som en del af en individuel 

udviklingsplan for beboeren.  

 

Udgang i den forbindelse, 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 km-udgang@regionsjaelland.dk 

- Der foreligger en godkendt ansøgning om den målrettede udgang. 

- Der er udført en grundig risikovurdering umiddelbart inden udgangen, jævnfør de 

generelle bestemmer for risikovurdering i forbindelse med udgang.  

- Retningslinjer for afvikling af udgang overholdes. 

 

På afdelingen: 

Beboere må som udgangspunkt ikke være alene i huset i mere end 15 min, med mindre det er 

aftalt med afdelingsleder, eller dennes overordnede. 

VS-vikarer må kun være alene på afdelingen, i nødstilfælde, eller efter godkendelse fra 

afdelingsleder/bagvagt.  

VS-vikarer må gerne ledsage beboere, under instruks fra det faste personale. 

 

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 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 risikovurdering kan 

afstedkomme, at ledsagelse optimeres. 
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- Efter kl. 19.00 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  

- 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. 

- Beboere fra åbne afdelinger kan komme ind på fællesområdet til målrettede 

aktiviteter.  

 

Brug af det indhegnede fællesområde 

- 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. 

 

Udgang under beskæftigelse i Udviklingscenteret: 

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

som en del af en individuel udviklingsplan for beboeren.  

Normeringen ved udgang uden for hegnet er altid minimum 1:2, ved udgang for mere end to 

beboere vurderes antallet af ledsagere løbende. Fortløbende gruppeansøgninger kan foretages. 

Man kan eksempelvis lave en ansøgning med flere beboere, seks måneder frem. Hvis der opstår 

ændringer, udarbejdes der en tillægsansøgning. En fortløbende ansøgning kan maksimalt strække 

sig over seks måneder. I tilfælde af frafald, sygdom m.m., kan man ikke skifte en ansøgt og 

godkendt beboer ud med anden beboer. 

 

Kofoedsmindes matrikel: 

Udviklingscenterets afdelingsleder kan godkende at, der på Kofoedsmindes matrikel forekommer 

ledsagelse i form af en enkelt medarbejder, eksempelvis til og fra ærinder på administrationen eller 

ved forfaldent arbejde på matriklen, forudsat at der forefindes en løbende kontakt med andre 

medarbejdere. 

 

 



Motion: 

Udviklingscentret tilbyder sine beboere sport hver mandag, i tidsrummet fra kl. 13.00 til kl. 15.00.  

I sommerhalvåret tilbydes sporten på Kofoedsmindes matrikel, bag hegnet. Udviklingscentret har 

dog fået tilladelse til en gåtur med en planlagt rute, med maksimalt seks beboere i samme tidsrum. 

I vinterhalvåret tilbydes sporten i Rødbyhavn sportshal, på følgende adresse: 

 

Rødbyhavn sportshal 

Havnegade 101 

4970 Rødby 

 

Der ansøges om udgang for samtlige beboere, med udspecificerede udgangsvilkår, tidsrum og 

personale, for maksimalt seks måneder ad gangen. Hvis der opstår ændringer, udarbejdes der en 

tillægsansøgning. Udgangen godkendes af socialfaglig leder Lene Jonassen. 

Udgangen bliver afviklet med mindst 12 fastansatte medarbejdere, som ledsager beboerne under 

hele udgangen, og løbende vurderer forsvarligheden af udgangen. 

 

Personalet vurderer løbende, både inden og under udgangen, beboernes psykiske tilstand og om 

de fortsat skønnes i stand til, at gennemføre udgangen. 

Al transport til og fra Kofoedsminde, foregår i Kofoedsmindes egne biler. 

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

 

Sommerlejr: 

Hvert år afholder Udviklingscentret sommerlejr for beboerne. Sommerlejren tilbydes som regel i 

ugerne 29 og 30. Sommerlejren afholdes som udgangspunkt i en lejet spejderhytte eller lignende 

på Lolland. 

Senest 14 dage forinden afholdelsen af sommerlejren, udenfor Kofoedsmindes matrikel, skal der 

foreligge en ansøgning om udgang, til godkendelse hos faglig leder Lene Jonassen. 

 

Udgangen bliver afviklet med minimum 12 fastansatte medarbejdere, som ledsager beboerne 

under hele udgangen, og løbende vurderer forsvarligheden af udgangen. 

Personalet vurderer løbende, både inden og under udgangen, beboernes psykiske tilstand og om 

de fortsat skønnes i stand til at gennemføre udgangen. 

Al transport til og fra Kofoedsminde, foregår i Kofoedsmindes egne biler. 

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

 



 

 

Større eksterne arrangementer: 

I forbindelse med fisketure, svømmehal og lignende aktiviteter, udfærdiges der en 

gruppeansøgning med samtlige deltagende beboere. Der ledsages ud fra tidligere nævnt præmis 

ift. beboere fra sikret afdeling. Minimumsnormering 1:2. 

Personalet vurderer løbende, både inden og under udgangen, beboernes psykiske tilstand og om 

de fortsat skønnes i stand til at gennemføre udgangen. 

Al transport til og fra Kofoedsminde, foregår i Kofoedsmindes egne biler, med mindre andet er 

beskrevet i ansøgningen. 

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

 

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. 

 

Vilkår i forbindelse med godkendt udgang: 

Når en udgangsansøgning er godkendt, har Kofoedsminde nogle retningslinjer som altid skal 

følges ved udgang: 

 

 At to medarbejder, som beboeren har tillid til, ledsager ham/hende under hele udgangen. 

 At medarbejderne inden og under turen løbende vurderer beboerens psykiske tilstand, og 

om han/hun fortsat skønnes i stand til at gennemføre udgangen. 

 At ledsagerne tilsikrer at beboeren ikke indtager alkohol eller euforiserende stoffer før eller 

under udgangen. 

 At transporten foregår i Kofoedsmindes bil, med beboer og en medarbejder siddende på 

bagsædet. 

 At ledsagerne medbringer afdelingens mobiltelefon med indbygget SOS alarm. Telefonens 

nummer fremgår af telefonlisten. Telefonen skal kontrolleres inden udgang. 

 At beboeren er under konstant opsyn af de ledsagende medarbejdere og på intet tidspunkt 

er alene (undtaget WC besøg). 



 At de medarbejdere som ledsager beboeren omgående kontakter den ansvarlige leder for 

Kofoedsminde (Bagvagten), hvis turen ikke forløber planmæssigt. 

 At ledsagerteamet bruger alarmfunktionen på SOS mobiltelefonen i det tilfælde beboeren 

bliver udadreagerende eller ved flugt og/eller forsøg herpå. 

 At det lokale politi omgående kontaktes, ved flugt og/eller forsøg herpå. 

 At der medbringes et vellignende foto af beboeren under udgangen. 

 At ovennævnte vilkår nøje er gennemgået med beboeren inden udgangen påbegyndes. 

 

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

Kofoedsminde, såfremt udgangen ikke forløber som aftalt. 

 

Procedure ved udgang: 

- Forud for enhver udgang gennemføres en risikovurdering af beboeren. Der bør stå i alle 

tilladelser til udgang at ”det historiske og aktuelle grundlag baseret på BVC, SOAS-R, HCR-

20, Sensum og overlap, altid SKAL være inddraget i risikovurderingen, inden enhver form 

for udgang gennemføres”.   

- Skriv udgangstidspunkt i Døgnrapport 

- Medbring godkendt udgangsansøgning 

- Ledsag på gåture i henhold til vejledning i Kofoedsmindehåndbogen. 

- Ved kørsel i bil skal beboeren ledsages rundt om bilen. Brug af børnesikring skal overvejes 

ganske nøje ved hver enkelt udgang. En ledsager er chauffør, en ledsager sidder bag 

chaufføren med beboeren på højre bagsæde. 

- Skriv hjemkomsttidspunkt i Døgnrapport. 

 

4. Ansvarsforhold 

Kofoedsmindes forstander eller socialfaglige chef Lene Jonassen er ansvarlig for godkendelse af 

udgangene. 

Retningslinjerne ved udgang for beboere anbragt på Kofoedsmindes sikrede afdelinger, vil blive 

ajourført af socialfaglig chef Lene Jonassen og udviklingskonsulent Camilla Blak. 

 

5. Definitioner 

Risikovurdering umiddelbart inden enhver udgang: 

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.  



 

To 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 Sensums 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 

a. Den øjeblikkelige vurdering af de medarbejdere der kender beboeren, der skal 

ledsage på udgangen uden for sikret område. 

b. Oplysninger der orienteres om på overlap ved vagtskifte samt Udviklingscenterets 

morgenmøde, hvor alle opmærksomhed punkter der er noteret i Bostedet om 

beboerne i aftenens og nattens løb, bliver meldt ud. 

 

6. Referencer 

Alt materiale vedr. udgange på Kofoedsminde, udover dette retningsgivende dokument, kan 

hentes på Kofoedsmindes Intranet via dette link: 

https://intranet.kofoedsminde.dk/dokumenter/udgang/ 

 

For yderligere information henvises til bekendtgørelse om udgangsbestemmelser som findes på 

nedenstående link:   https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1765 

 

7. Dokumentation 

Alle udgange skal indskrives i Kofoedsmindes døgnrapport, tidspunkt for udgangens start, 

udgangens afslutning, udgangens formål og destination. Udgangen skal skrives ind, inden 

udgangen påbegyndes. Udgangen skal skrives ind som endt ved hjemkomst. 

 

Alle ansøgninger om udgange skal journaliseres under den pågældende beboer, i Kofoedsmindes 

registreringssystem, Sensum. 
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