
 

 
Referat fra pårørenderådsmøde  
torsdag d. 3. september 2015 kl. 18.00 – 21.00 
på Samsøvej 33 i Hinnerup  
 
Deltagere 
Vært: Specialområde Autisme 
Ordstyrer og referent: Johanne Rørdam Svane 
 

• Fra pårørenderådet: Jesper Thumand (Gødvad), Ole Thorbøll (Gødvad), Lene Brøndum 
Madsen (Tørring), Birgitte Nørgaard (Bækketoften), Eva Hansen (Bækketoften), Jørgen 
Fink (Hinnerup), Philip Helgesen Hass (Viborg), Lars Wildenskov (stedfortræder for Lars 
Aarup), Karen Bro (afdelingsleder Bækketoften), Lene Birgitte Holst Sørensen 
(afdelingsleder Kollegiet, Hinnerup)  

 
• Afbud: pårørenderådsformand Lars Aarup (Områdeleder), Henrik Thuren (Randers), 

Hanne K. L. Holm (Hinnerup), Lena E. Sørensen (Hinnerup) 
 

• Gæster fra Specialområde Autisme: Fuldmægtig Thomas Ugilt og 
kommunikationsmedarbejder Louise Kastrup Scheibel 

 
 
1) Velkomst  

 
Lars Aarup har meldt afbud til mødet. Lars Wildenskov er stedfortræder for Lars Aarup og 
byder velkommen.  
 
2) Orientering om og drøftelse af projektet: ’Fleksible, mobile boliger’ 

 
Fuldmægtig fra sekretariatet Thomas Ugilt præsenterer det igangværende udviklingsprojekt 
omkring fleksible, mobile boliger. Udviklingsprojektet er igangsat pga. specialområdets vækst: 
Der er et stadig større behov for, at specialområdet kan kapacitetsjustere på en fleksibel måde 
og udnytte områdets mange matrikler. Derfor ønskes en række modulboliger, som kan flyttes 
rundt mellem matriklerne efter behov. Målet er, at SAU skal råde over 18 modulboliger i løbet 
af sommeren 2016. Dette er dog afhængigt af, at projektet godkendes i regionsrådet.  

 
Thomas efterspørger input til, hvad det er væsentligt at være opmærksom på i projektet 
omkring fleksible, mobile boliger. Dette drøftes af pårørenderådet i to grupper. 
Gruppedrøftelserne opsamles i plenum, og de mange forslag noteres og tages med i det videre 
arbejde med projektet. Bl.a. fremhæves følgende forslag:  
 

• at boligerne tager udgangspunkt i den enkeltes behov samtidig med at 
fleksibiliteten bevares 

• at boligerne lydisoleres 
• at indretningen er overskuelig 
• at der er opbevaringsplads 
• at der er entre, således personalet kan komme af med fx vådt overtøj og besøge 

borgernes hjem uagtet vejrforhold 
• Fleksible afskærmningsmuligheder 
 

3) Drøftelse af information til pårørende på Specialområde Autismes hjemmeside 



 

 
Kommunikationsmedarbejder Louise Kastrup Scheibel deltager på mødet og ønsker input til, 
hvilken information man som pårørende ønsker på Specialområde Autismes hjemmeside. 
Pårørenderådet drøfter dette i plenum. Der er generel enighed om, at følgende er vigtigt: 
 

• Et organisationsdiagram 
• Viden/litteratur om autisme 
• Den gode historie fra pårørende, borgere, medarbejdere 
• Viden omkring indflytningsproces på afdelingen 

 
Pårørenderådet giver desuden udtryk for, at det vil være positivt med 
pårørenderepræsentanter på afdelingerne, man som ny pårørende kan kontakte. 
Afdelingsledere kan formidle denne kontakt. 
 
4) Orientering om Pårørendekurser i Specialområde Autisme og pårørenderådets 
rolle heri 

 
Specialområde Autisme konsulentenhed Autismefokus afholder to gange årligt pårørendekurser 
i Specialområde Autisme. Autismefokus har ytret ønske om, at en repræsentant fra 
pårørenderådet i løbet af kurset afholder en kort præsentation af pårørenderådet og dets 
arbejde. Pårørenderådets formand og næstformand melder sig til at fortælle om rådet til 
pårørendekurset. 
 

5) Fortsat drøftelse af udkast til pårørendepolitik for Specialområde Autisme 

 
Drøftelserne omkring pårørendepolitikken fortsættes i pårørenderådet. Det bemærkes fortsat, 
at definitionen på pårørende i Specialområde Autisme bør nuanceres, således der kan sondres 
mellem pårørende og pårørende, som borgeren selv ønsker involveret og ønsker samvirke 
med. Det påpeges endvidere, at det er væsentligt at have fokus på implementeringen af 
politikken, således pårørendepolitikken også får reel betydning i praksis.  
 
6) Orientering om og drøftelse af nye regler for borgernes ferie- og ledsagerture 

 
Stedfortræder for områdeleder Lars Wildenskov orienterer om reglerne for ferie- og 
ledsagerture. Det er ikke muligt for borgeren at tilkøbe bistand fra kendt personale til 
ledsagelse på ture, udflugter, ferie eller lignende. Det drøftes hvilken betydning dette kan have 
for borgerne i Specialområde Autismes tilbud.  
 
Pårørenderepræsentanterne i pårørenderådet udtrykker betydning for, hvad reglerne vil betyde 
for borgerne i specialområdet, fordi det for denne målgruppe er vigtigt at blive ledsaget af 
personale for at skabe tilstrækkelig tryghed for den enkelte. Pårørenderepræsentanter vil tage 
kontakt til Landsforeningen Autisme for at undersøge, om foreningen deler denne bekymring 
og om man i fællesskab i så fald skal gå videre med sagen. 

 
7) Fremtidige emner i pårørenderådet 

 
Pårørenderådet drøfter hvilke emner, det vil være relevant at få på dagsordenen til de 
kommende møder. Følgende forslag bringes op: 
 

• Seksualpolitik i Specialområde Autisme 



 

• Kostpolitik i Specialområde Autisme 
• Regler for brug af biler 
• Hvad kan man forvente som borger og pårørende i Specialområde Autisme 
• Fælles sammenkomster for borgere i Specialområde Autisme 

 
Der orienteres om, at man altid er velkommen til at tage kontakt til sekretæren for rådet, 
såfremt man har forslag til hvilke emner, der skal på dagsordenen 
 
8) Eventuelt  
 
Pårørenderådet drøfter mødernes længde og form. Der er enighed om at fortsætte på denne 
måde til de kommende rådsmøder. 
 
 
 


