
Kofoedsminde er Danmarks eneste 
botilbud med sikrede pladser til voksne 
domfældte udviklingshæmmede, der har 
begået personfarlig kriminalitet, som 
brandstiftelse, seksualforbrydelse, drab og 
voldsforbrydelse.

Kofoedsminde har en åben afdeling til 
borgere, der har fået en mere lempelig 
dom og er klar til at bo i mindre restriktive 
rammer, men stadig har behov for den 
ekspertise, der er på Kofoedsminde.

Den særlige målgruppe 
Tilbuddet retter sig mod 
udviklingshæmmede omfattet 
af straffelovens § 16, der har en 
foranstaltningsdom jf. straffelovens § 68, 
udviklingshæmmede i surrogat for varetægt 
samt i surrogat til mentalobservation.
 

For mere viden 
www.kofoedsminde.dk

Kontakt på 54 61 08 00

KMvisitation@regionsjaelland.dk 

Kofoedsminde

VOKSNE DOMFÆLDTE 
UDVIKLINGSHÆMMEDE



Bo, arbejde og fritid
Som et led i at opbygge rammen for et mere 
hensigtsmæssig liv for borgeren, tilbyder 
Kofoedsminde beskyttet beskæftigelse, 
fritidsaktiviteter og undervisning som 
aktiviteter, der træner og udvikler borgerens 
personlige, faglige og sociale færdigheder. 
Aktiviteterne er målrettet den enkelte borger 
og er væsentlige for borgerens identitet og 
forståelse af sig selv som ”ikke kriminel”. 

Sagsbehandling i komplekse sager
Kofoedsminde varetager sagsbehandling 
i komplekse sager og har ekspertise i 
at samarbejde med statsadvokaturen, 
bistandsværger, retten og andre særlige 
samarbejdspartnere, som er involveret når 
udviklingshæmmede har dom. 

Den særligt faglige ekspertise / Særlig 
information
Kofoedsminde har en tværfaglig stab 
bestående af blandt andet en psykolog, 
psykiatrisk sygeplejerske og it og - 
sikkerhedsekspert, der vejleder og uddanner 
personalet i de særlige kompetencer, det 
kræver at varetage opgaven. 

Kofoedsminde er VISO-leverandør i forhold 
til borgere, der har problemskabende 
adfærd, hvilket kan være med til at 
forebygge, at borgeren får dom. Desuden 
har Kofoedsminde en forskningsenhed.
 
For mere viden
www.kofoedsminde.dk

Kontakt på 54 61 08 00
KMvisitation@regionsjaelland.dk

Målgruppen har brug for længerevarende 
indsats ud fra bestemmelserne i Lov om 
Social Service. 
Formålet med opholdet på Kofoedsminde 
er, at: 
•  sikre den grundlæggende indsats støtter 

op om, at den enkelte borger ikke begår 
fornyet kriminalitet 

•  at sikre det omkringliggende samfund
•  at sikre borgeren har et godt og værdigt liv, 

jf. Lov om Social Service, mens de bor på 
Kofoedsminde

Den faglige indsats
Det kræver en særlig faglig tilgang at 
håndtere sikkerhed og relationelt arbejde 
samtidigt. Det sker ved en individuel 
tilrettelagt indsats, der omhandler 
kriminalitet, komplekse problemstillinger 
som psykiske lidelser og uhensigtsmæssige 
strategier i livsudfoldelsen.

Tilgangen er en helhedsorienteret og 
humanistisk indsats funderet i anerkendelse 
af borgeren og indsigt i dennes komplekse 
personlighed og adfærd. 
Risikovurdering sker gennem anerkendte og 
validerede metoder.

Borgerens sociale kompetencer
Borgeren støttes i at ændre uhensigtsmæssig 
adfærd til mere hensigtsmæssig adfærd. 
Indsatsen bygger på at styrke og udvikle 
borgerens sociale og kommunikative 
kompetencer gennem deltagelse i et 
struktureret og mindre stressende 
hverdagsliv. 
De daglige rammer giver en forudsigelig 
hverdag, som inkluderer borgeren i et 
fællesskab med mulighed for indflydelse på 
eget udviklingsforløb. 

VOKSNE DOMFÆLDTE 
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