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Oplevelse af kvaliteten på Kofoedsminde, Region 
Sjælland   
- Afrapportering fra brugerundersøgelse 
 
Læsevejledning: 
Dette afrapporteringsskema anvendes som skabelon for skriftlig tilbagemelding til botilbud i 
forbindelse med Undersøgelse af brugeroplevet kvalitet ved regionale sociale botilbud. 
 
Afrapporteringsskemaet tager udgangspunkt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale områ-
des standarder og anvender faste undersøgelsesspørgsmål for at have en ensartet metodisk 
ramme for borgernes oplevelser på tværs af undersøgelsesbesøg. 
 
Under undersøgelsesbesøget reflekteres over, hvordan borgerne tilkendegiver kvaliteten på 
botilbuddet. Disse tilkendegivelser rubriceres som tilkendegivelser af positiv karakter og/eller 
tilkendegivelser, som kræver opmærksomhed i forhold til brugeroplevet kvalitet. Den sidste 
del af rapporteringsskemaet består af et opsummeringsfelt, hvor den regionale undersøger 
skriver en sammenfatning. 
 
Oplysninger: 
Dato: Torsdag d. 29. april 2021 kl. 11.00 – 14.30 
 
Beskrivelse af målgruppe: 
Målgruppen er domfældte voksne udviklingshæmmede i aldersgruppen 18 – 85 år, der har 
begået kriminalitet som brandstiftelse, drab, personvold, sædelighedsforbrydelser m.m.: 
 

 Udviklingshæmmede, der på grund af personfarlig kriminalitet skal anbringes i vare-
tægtssurrogat, eller som af retten anbringes i surrogat til mentalobservation. I begge 
tilfælde på sikret afdeling. 

 Domfældte udviklingshæmmede, der af retssikkerheds- og behandlingsmæssige 
grunde ikke kan placeres andre steder, fordi de har dom til sikret afdeling. 

 Domfældte udviklingshæmmede med en kombinationsdom, hvor de både kan 
placeres på åbne og sikrede afdelinger. 

 
En stor del af målgruppen har komorbide diagnoser, hvor der ud over udviklingshæmning 
ses psykiatriske diagnoser, personlighedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, misbrug og ud-
adreagerende adfærd. Kriteriet for at blive anbragt på Kofoedsminde er, at borgerens ud-
viklingshæmning er den dominerende problemstilling. 
 
Beskrivelse af metodetilgangen (fokusgruppeinterview, individuelt interview og/eller delta-
gende observation) og rammerne herfor, som fx antal interviewpersoner i fokusgruppeinter-
view/antal individuelle interview/beskrivelse af rammerne for observation o. lign.: 
 
Brugerundersøgelsen bestod af: 

 5 enkeltpersonsinterviews som blev afholdt på borgernes beskæftigelse (Det krea-
tive værksted, Det grønne værksted og Kompetencecenteret). De interviewede 
borgerne var både fra åbne og lukkede afdelinger.  

 Rundvisning på værkstederne ved udviklingskonsulent 
 Deltagende observation ved frokost på Det kreative værksted 

 
Undersøgere:  
Stine Arent Larsen, konsulent, Region Sjælland 
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Afrapporteringsskema 

Tema/Standard  Tilfredshedstilkendegivelser Mulige opmærksomhedspunkter 

1. Kommunikation 
Henviser til standarden Kommunikation. 

  

 
 Er der kontinuerligt fokus på at fremme 

borgernes mulighed for at kommunikere 
med omverdenen?  

 
 
 
 
 
 Evner medarbejderne at forstå og respek-

tere borgernes udtryksmåder? 

 
Et par at de interviewede borgere fortæller, at de har 
kontinuerligt kontakt til familie. Enkelte borgere fortæller, 
at de kommunikerer via telefon eller Facebook eller når 
man spiller Playstation.  
 
Flere af borgerne fortæller også om, at personalet hjæl-
per dem med at skrive til forskellige myndigheder for ek-
sempel i forhold til at få ændret deres dom.  
 
Flere af de interviewede borgere fortæller, at de taler 
godt med personalet, også når de bliver kede af det. En 
borger siger: "Det er alle sammen søde mennesker”, en 
anden borger siger: ”Der er nogle fra personalet, jeg kan 
tale med, hvis jeg bliver ked af det”. Flere af borgerne for-
tæller også, at de har kontaktpersoner, og at de hjælper 
dem, hvis der er behov for det.   
 
 
 

 
En borger giver udtryk for, at vedkommende godt kunne 
tænke sig, at personalet hjalp med at få kontakt til fami-
lie.  
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Afrapporteringsskema 

Tema/Standard  Tilfredshedstilkendegivelser Mulige opmærksomhedspunkter 

2. Indflydelse på eget liv 
Henviser til standarden Indflydelse på eget liv. 

  

 
 Har borgerne mulighed for at få indfly-

delse på eget liv? 
 
 

 
 Tages der udgangspunkt i borgernes øn-

sker og behov? 
 
 
 
 

 
 Støtter medarbejderne borgerne i at for-

bedre deres muligheder for livsudfoldelse 
og indflydelse på eget liv? 

 

 
Flere af borgerne fortæller om, at der flere muligheder for akti-
viteter på Kofoedsminde. En borger fortæller: ”Jeg spiller back-
gammon. Tirsdag og torsdag er jeg ved at lave en plade[mu-
sik], torsdag er jeg forsanger i et band”. Der er flere af de inter-
viewede borgere, der fortæller, at de er med i et band, hvor 
de er forsangere. Andre borgere fortæller, at de kan lide at 
lave perleplader og at tegne, hvilket de både gør i deres dag-
lige beskæftigelse, og hvor de bor. 
 
Andre mulige aktiviteter, som borgerne omtaler, er:  

 Deltagelse i Sølund musikfestival  
 Fisketure det er på skolen 
 Fodboldkampe på tværs af delinger 
 Snedkerværksted 
 Motionscenter 
 At se film  
 Spille bordtennis 

 
De interviewede borgere har beskæftigelse på det kreative 
værksted, det grønne værksted og i kompetencehuset, som 
omtales ”skolen”.  
 
En borger fortæller, at man godt kan komme med forslag til ak-
tiviteter både i skolen, og hvor man bor, når der holdes bebo-
ermøder. Forslagene fra beboermøderne kommer videre til 
personalemøderne. En borger fortæller, at de har et 15.30 
møde hver dag i huset, hvor de taler om, hvad de gerne vil 
lave efterfølgende.  
 

 
Flere borgere fortæller, at der er beboermøder, 
men også, at de ikke deltager, fordi de ikke har lyst. 
En borger fortæller, at vedkommende altid bliver 
spurgt, om vedkommende vil deltage, og at der er 
et referat af møderne, man kan læse. En anden 
borger fortæller: ”Jeg går ikke til dem så meget, 
det siger mig ikke så meget. Jeg har ikke noget at 
skulle sige, beboerne er ligeglade, de taler bare. 
Det er kun til madplanen, at jeg siger noget”. 
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Der observeres også på rundgangen et opslag med beboer-
nes tillidsmand, som kan kontaktes tirsdag mellem 9.30 – 10.30. 
 
Flere af borgerne fortæller også om, at de spiller computer og 
playstation på deres værelser, og det styrer de selv. En borger 
siger: ”Jeg klarer mig selv, jeg laver selv mad. Jeg spiser mad kl. 
22.00 – 23.00 stykker”.  
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Afrapporteringsskema 

Tema/Standard  Tilfredshedstilkendegivelser Mulige opmærksomhedspunkter 

3. Fremtid 
Henviser til standarden Individuelle planer. 

  

 
 Bliver borgernes planer til i samarbejde 

med dem selv? 

 
På spørgsmålet om borgerne kender til deres mål og delmål, er 
der et par borgere, der fortæller, at de har mål og delmål. En 
borger kan ikke huske, hvad det er, men fortæller, at vedkom-
mende er blevet bedre til for eksempel at rydde op og at gå i 
bad. En anden borger fortæller; at ”personalet forklarer, hvad 
der skal ske”. 
 
Flere borgere fortæller, at de deltager i handleplansmøder 
med kommunen.  
 
Alle borgerne er optaget af fremtiden i forhold til at komme ud 
fra Kofoedsminde. En borger fortæller, at vedkommende 
gerne vil gå på arbejde, være sammen med familien og sær-
ligt komme tættere på sin mor. En anden borger fortæller, at 
vedkommende gerne vil arbejde med landbrug, og at ved-
kommende derfor er i gang med at tage et traktorkørekort.  
 

 

 
Flere af borgerne giver umiddelbart udtryk for, at 
de ikke har mål eller delmål, men forbinder ”mål og 
delmål” med deres dom: ”Nej det har jeg ikke. Jeg 
har en kontaktperson, han hjælper med, hvordan 
jeg skal videre herfra, han fortæller det stille og ro-
ligt” og en anden borger fortæller: "Mit mål er at få 
en type 2 dom – i stedet for type 1”, og at borgeren 
og medarbejderen i den forbindelse skriver til retten 
og statsadvokaten. 
 
En borger giver udtryk for ikke at være tilfreds med 
vedkommendes delmål: ”Jeg har flere. Jeg holder 
mig slet ikke til nogen af dem: Du skal tænke over 
dine konsekvenser – ja det er jeg godt klar over, jeg 
tager min straf, færdig bum slut”. Borgerens ople-
velse er, at der ikke lyttes til borgeren: ”Jeg har prø-
vet at sætte de mål, jeg gerne vil have, men de 
kommer ikke igennem”.  
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Afrapporteringsskema 

Tema/Standard  Tilfredshedstilkendegivelser Mulige opmærksomhedspunkter 

4. Hjælp og støtte 
Henviser til standarden Kompetenceudvikling. 

  

 
 Oplever borgeren at få den rette støtte 

tilpasset sine behov? 
 
 
 
 
 
 Oplever borgeren i forhold til sine behov at 

have tilstrækkelig kontakt til personalet? 
 

 
Flere af de interviewede borgere giver udtryk for, at personalet 
hjælper og støtter dem. En borger siger: ”De er gode til at 
hjælpe mig, hvis der er noget, jeg ikke kan finde ud af”, og en 
anden fortæller: ”Vi taler om gode ting; du skal arbejde, du 
skal passe dine ting, ikke det negative. Han presser mig lige lidt 
på den gode måde”.   
 
Som eksempler fortæller borgerne, at de får hjælp til at gøre 
rent på deres værelse, rydde op og andre praktiske gøremål. 
En borger fortæller: ”Vi spiller backgammon, UNO og 500 og 
snakker”. 
 
På spørgsmålet om borgeren har et godt råd til personalet sva-
rer én: ”at de klarer godt”. 
 
 

 
En borger giver udtryk for, at selvom om det er 
”nogle gode personaler”, så ”er der ikke noget pæ-
dagogisk arbejde – jeg savner, at der er nogle pæ-
dagoger, der rent faktisk gør noget for beboerne”.  
 
Jeg spørger, hvad det mere konkret kunne være, 
og borgeren siger: ”Jeg savner, at de tager hånd 
om én, og siger hey at nu skal vi gøre rent eller tale 
om det her”.  
 
Borgeren oplever, at medarbejderne meget af ti-
den laver andre ikke relevante ting end at være 
sammen med borgerne. En oplevelse borgeren 
også har givet videre til personalet.  
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Afrapporteringsskema 

Tema/Standard  Tilfredshedstilkendegivelser Mulige opmærksomhedspunkter 

5. Sundhed og trivsel 
Henviser til standarden Sundhed og trivsel. 

  

 
 Støtter personalet op om at fremme bor-

gernes fysiske og mentale sundhed og triv-
sel?  

 
 
 
 
 

 
 Støttes borgeren til og har borgeren ad-

gang til relevante sundhedsfremmende til-
tag og sundhedsfaglige kompetencer? 

 

 
Flere af beboerne giver udtryk for, at de er tilfredse med at bo 
på Kofoedsminde. En borger siger: "Jeg har det sådan, at det 
kan være hårdt, men jeg har det fint nok", og borgeren 
fortæller videre, at personalet hjælper, hvis vedkommende 
bliver ked af det, hvilket også andre borgere giver udtryk for.  
 
Flere giver udtryk for, at det fungerer fint med at bo sammen: 
"De er søde og flinke, dem jeg bor med. Jeg snakker ikke så 
meget sammen med andre, jeg er ikke uvenner med andre". 
En anden borger siger, at det er en "god stemning".  
 
Borgerne fortæller om flere muligheder for fysisk aktivitet, for 
eksempel er der et motionscenter, som flere benytter fast. 
Deruodover fortæller en enkelt borger, at vedkommende går 
til fodbold i Rødby.  
 
Flere af borgerne giver udtryk for, at personalet hjælper dem 
ved sygdom, en borger siger: ” de hjælper meget” f.eks. ved 
at bestille tid hos læge osv.. Der fortælles også om, hvordan 
medicin og vitaminpiller opbevares og gives fra kontoret.  

 
En borger siger i forhold til at have venner blandt 
de andre beboere; "jeg mangler én at snakke 
med". Borgeren fortæller samtidig om en stabil 
kontakt med personalet i løbet af en dag med spil 
og andre aktiviteter. 
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Afrapporteringsskema 

Tema/Standard  Tilfredshedstilkendegivelser Mulige opmærksomhedspunkter 

6. Tryghed 
Henviser til standarden Forebyggelse af 
overgreb. 

  

 
 Evner medarbejderne på tilbuddet at fore-

bygge fysiske, psykiske og seksuelle over-
greb? 
 
 
 
 
 

 Er personalet i stand til at forebygge kon-
fliktoptrappende adfærd? 

 

 
De interviewede borgere giver udtryk for, at de føler sig trygge 
på Kofoedsminde, og at det er sjældent, at beboerne bliver 
uvenner.  
 
En borger siger, at beboerne er meget hjælpsomme overfor 
hinanden og fortæller, "det er ikke så tit, at vi er uvenner, det er 
noget, at vi klarer selv" . En anden borger fortæller, at de altid 
kan tage fat i personalet, hvis man bliver uvenner. 
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Afrapporteringsskema 
Sammenfatning af undersøgelsesdagen: 
1. Kommunikation 
Flere af de interviewede borgere giver udtryk for, at medarbejderne understøtter dem i at kommunikere med omverdenen i det omfang, det er muligt. En enkelt borger 
ønsker mere støtte til at få kontakt til familie.  
 
2. Indflydelse på eget liv 
De interviewede borgere fortæller om flere muligheder for indflydelse på eget liv og aktiviteter på Kofoedsminde. Der fortælles om, at der er faste beboermøder på afdelin-
gerne, men også at der er flere borgere, der ikke deltager i møderne. Et opmærksomhedspunkt kunne være, hvorledes medarbejderne kan arbejde med at sikre borgernes 
input, når der udarbejdes dagsordner til beboermøder.  
 
3. Fremtid (Individuelle planer) 
Flere af de interviewede borgere var umiddelbart ikke bekendte med mål og delmål. Dog har de stor fokus på arbejdet med deres dom og den vej et fokus på deres frem-
tid. Et opmærksomhedspunkt kunne være i forhold til (også) at finde delmål, som den enkelte borger accepterede og var motiveret for at arbejde med.  
 
4. Hjælp og støtte (Kompetenceudvikling) 
Samlet set giver flere af borgerne udtryk for, at de i høj grad er tilfreds med den hjælp og støtte, de får fra personalet, og at personalet er tilgængeligt, når der behov for 
det. En borger oplever dog ikke, at medarbejderne udøver den støtte og hjælp, vedkommende kunne ønske sig. Et opmærksomhedspunkt kunne være at undersøge 
nærmere, om der er konkrete tiltag, der kunne igangsættes i forhold til den oplevede udfordring.  
 
5. Sundhed og trivsel 
Flere af de interviewede borgere giver udtryk for, at de trives og har venner og personale, de kan tale med på Kofoedsminde, En borger giver udtryk for at savne en at tale 
med blandt de andre beboere. Enkelte borgere fortæller også, at de holder sig mere for sig selv, men har kontakt til personalet. Derudover gives der flere eksempler på 
muligheder for fysisk aktivitet. Der fortælles yderligere om, at personalet er hjælpsomme ved sygdom og lignende. 
 
6. Tryghed (Forebyggelse af overgreb) 
Samlet set giver de interviewede borgere udtryk for, at de føler sig trygge på Kofoedsminde, og at personalet kan hjælpe dem, hvis de bliver uvenner og ikke finder ud af 
det selv. 

 


