
Kofoedsminde vil bygge om og nyt: 

Afdelinger slås sammen og ny multibygning 

 
 

Nu skal udvalget for social og psykiatri i Region Sjælland tage stilling en plan for ombygninger og 

nybyggeri på Kofoedsminde. Økonomien løber op i små 22 mio. kroner. Samtidig præsenteres en 

helhedsplan for Kofoedsminde. Helhedsplanen tager højde for kommende behov. 

 

Formålet er at skabe faciliteter, der styrker brugen af uddannede medarbejdere og mindsker an-

tallet af eksterne vikarer. Det er kun muligt, hvis bygningerne indrettes mere fleksibelt. Hovedde-

lene i planen er: 

 

 Sammensætningen af Kofoedsmindes i dag 15 afdelinger ændres. 

 De ældre bygninger med afdelingerne Højbo og Syltholm-Skovbo skal moderniseres og 

ombygges gennemgribende. 

 En ny multibygning på 300 m2 skal etableres inden for det sikrede hegn. 

 

Stram tidsplan og hensyn til beboere og medarbejdere 

Der er lagt en stram tidsplan for projektet. Hvis Regionsrådet godkender planerne nu i juni, kan 

det første spadestik blive taget i juni 2021, og året efter ved samme tid skulle bygningerne være 

klar til at blive taget i brug. En del af planen tager højde for, at det bliver nødvendigt at genhuse 

4 til 5 beboere ad gangen under sikrede forhold. Hele byggeforløbet skal lægges til rette, så det 

tager alle hensyn til beboere og medarbejdere undervejs. 

 

Helhedsplan varsler flere projekter 

Et af dokumenterne, der ligger foran regionspolitikerne, er en helhedsplan for Kofoedsmindes 

fysiske rammer. Det er en følge af den indsatsplan for Kofoedsminde, som regionsrådet allerede 

har besluttet. Her er én af kernerne et ønske om flere uddannede medarbejdere og færre ekster-

ne vikarer.  

 

Konkret skal 6 afdelinger med omkring 6 beboere i hver lægges sammen til 3 afdelinger. Bomæs-

sigt vil de små enheder bestå, men medarbejderne kan flexe mellem dem. Tre afdelinger med 

kun 1 beboer i hver, slås sammen til 1 afdeling.  

 

Helhedsplanen beskriver også, hvordan den nye multibygning skal anvendes. Medens der bygges 

om ude på afdelingerne, kan multibygningen genhuse 5 beboere. Når ombygningerne er færdige, 

skal multibygningen stadig anvendes til midlertidig genhusning, men også fast bruges af Kofoeds-

mindes Sundhedsklinik, Udviklingscenter og Skole- og undervisning. 

Kofoedsmindes kraftige vækst udfordrer desuden medarbejdernes mulighed for at finde lokaler 

til kurser, efteruddannelse, møder m.v. Derfor vil Kofoedsminde præsentere en plan for, hvordan 

disse behov kan mødes. Planen ventes at være klar til efteråret 2020. 

 

Yderligere information hos forstander Kay Jokil. 

 

Billeder på følgende sider af ombygninger og nyt multihus. 



Situationsplan Højbo, ny indgang 



Stueplan Højbo, fremtidige forhold 



1. sals plan Højbo, fremtidige forhold 



Skovbo-Syltholm stueplan , fremtidige forhold 



Ny multibygning, situationsplan , fremtidige forhold 



Ny multibygning, indretning ved genhusning 


