
Referat fra
møde i pårørenderådet, Specialområde Autisme
12. oktober 2016 kl. 18.00 - 21.00
Samsøvej 33, Hinnerup

Deltagere: 
Eva Hansen (pårørende Bækketoften)
Jørgen Fink (pårørende Hinnerupkollegiet)
Philip Helgesen Hass (pårørende Dannebrogsgade Viborg)
Ole Thorbøll formand for pårørenderådet (pårørende Gødvad)
Jesper Thumand (pårørende Gødvad)
Karen Bro, Bækketoften
Lene Birgitte Holst Sørensen, Hinnerupkollegiet
Lars Aarup Jensen, områdeleder
Tina Bak-Møller, sekretariatet (referent)

1. Velkomst v. Ole Thorbøll
Referat:
Ole Thorbøll bød velkommen.  Karen Bro orienterede om indflytningen i nybygningerne på 
Bækketoften. Indflytningen er foregået meget positivt, også for de borgere, hvor det måske 
ikke var forventet. Personalet har prioriteret at være meget til stede i den første tid. 
 

2. Godkendelse af referat 
Referat:
Referatet blev godkendt. Sidste mødes oplæg fra seksualvejleder blev drøftet.

3. Drøftelse af forslag til ny struktur for pårørenderåd i Specialområde Autisme 
v. Lars Aarup 

På pårørenderådsmødet 25. maj blev der udtrykt ønske om at etablere lokale 
pårørenderåd, da pårørenderådet i den form, det har haft siden foråret 2015, 
mangler den nære kontakt til de lokale afdelinger. 
På den baggrund drøfter pårørenderådet forslag til ny struktur: 

 Lokale pårørenderåd. 
Jørgen Fink har indsendt forslag til nye vedtægter, og Jørgens forslag er drøftet 
med sekretariatet. 

Sekretariatets forslag vedr. lokale råd blev eftersendt 7. oktober. 
 Advisory Board (strategisk råd), som kan bidrage med 

o strategisk rådgivning ift. Specialområde Autismes videreudvikling 
o styrkelse af Specialområde Autismes relationer til omverdenen, fx 
arbejdsmarkedsområdet, erhvervslivet (fx virksomheden "Specialisterne") 
o spredning af viden om autisme og Specialområde Autismes virke 

Forslag til sammensætning af Advisory Board og idéer til rekruttering modtages 
gerne. 

Referat:
Der var enighed om at nedlægge det fælles pårørenderåd og at lade det være op til pårørende 
ved de enkelte afdelinger, om og hvordan man vil oprette eventuelle lokale pårørenderåd.
Ønsket er, at etableringen af og arbejdet i lokale pårørenderåd skal være så lidt bureaukratisk 
som muligt, og at det skal være muligt at fokusere kræfterne på det helt nære, fx 
arrangementer i de pågældende afdelinger.
Det vil også gælde for lokale pårørenderåd, at enkeltpersoners situation ikke drøftes.



Jørgen Finks forslag til, hvordan de hidtidige vedtægter kunne ændres, blev drøftet. 
De hidtidige vedtægter tog sigte på et samlet pårørenderåd med et strategisk og rådgivende 
formål og ikke på lokale råd med fokus på dagliglivet på den pågældende afdeling.

Specialområde Autisme støtter op om pårørendearbejdet, blandt andet med hensyn til lån af 
lokaler, kaffeforplejning mv. 

Afdelingslederne tager initiativ til at undersøge, om der er ønsker om at oprette lokale 
pårørenderåd og vil være behjælpelige med at etablere pårørenderådene, hvor det ønskes. 

Jørgen Fink tilbød, at han og andre pårørende med tilknytning til Hinnerup-afdelingerne kan 
stå til rådighed for øvrige afdelingers pårørende, hvis der er ønske om at høre om Hinnerup-
kollegiets erfaringer med pårørendearbejdet.

Det blev foreslået, at repræsentanter for lokale pårørenderåd fx en gang årligt inviteres til 
møde med områdeledelsen for at skabe rum for erfaringsudveksling og vidensopsamling.

4. Eventuelt 
Referat:
Der var ikke punkter under eventuelt.

5. Næste møde 

Referat:
Eftersom der var enighed om at opløse det hidtidige pårørenderåd, blev der ikke fundet flere 
mødedatoer.


