
 

 

Ledelsesgrundlag – Specialområde Autisme 

 
 
Ledelsesgrundlaget for Specialområde Autisme beskriver den overordnede tilgang til ledelse, 
styring og samarbejde i specialområdet. Herudover er det en beskrivelse af ansvars- og 
kompetencefordelingen i specialområdet.  
 
Specialområde Autismes ledelsesgrundlag bygger på Region Midtjyllands Ledelses- og Sty-
ringsgrundlag samt Ledelsesgrundlaget for Psykiatri og Social1.  
 
Formål 

Specialområde Autismes ledelsesgrundlag har, på samme måde som specialområdets virk-
somhedsgrundlag, det overordnede formål at støtte op omkring udførelsen af specialområ-
dets kerneopgave og understøtte realiseringen af vores ambitioner og strategier.   
 
”Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer for 

 trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.” 

 

Herudover har ledelsesgrundlaget til formål at skabe et fælles grundlag og sprog omkring 
ledelse i specialområdet. Tilgangen til ledelse er afgørende for, at vi kan nå vores ambitio-
ner og strategier både i forhold til vores borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere 
samt i forhold til at fastholde og udvikle motiverede og kompetente medarbejdere. 
 
Endelig har ledelsesgrundlaget til formål at sikre en tydelig ansvars- og kompetenceforde-
ling i specialområdet. 
 
Tilblivelsen af ledelsesgrundlaget 

Udviklingen af specialområdets ledelsesgrundlag har involveret såvel ledergruppen som 
MED-udvalget. Dette for at sikre udvikling af et godt og brugbart ledelses-, styrings- og 
samarbejdsværktøj samt for at sikre et bredt ejerskab til ledelsesgrundlaget.  
 

 
Ledelse på baggrund af værdier 
I Specialområde Autisme baseres ledelse på værdierne Dialog, Dygtighed og Dristighed.  
 
Ledelse på baggrund af værdier er et bevidst valg fordi vi i Specialområde Autisme ønsker 
at kerneopgaven skal løses indenfor en elastisk ramme. Den elastiske ramme sikrer, at vi 
kan tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til 
voksne med autisme.   
 
 
 
 
 

                                         
1 Ledelses- og Styringsgrundlag, Region Midtjylland, februar 2013. 
Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland, februar 2013. 



 

 

 

”Lad os ikke begynde med at fastlægge rammer!  
 

Lad os begynde med det som skal indrammes. 

 

Lad os genskabe den menneskelige tilværelse, og lad rammen elastisk følge med udviklin-

gen i denne tilværelses manifestationer, så livet kan præge rammen, i stedet for at rammen 

tvinger og former livet. 

 

Dette er en højtidelig og indtrængende opfordring hertil.  

 

      Asger Jorn 

 
Kun hvor der er behov for det, af hensyn til helheden og / eller for at nå den bedste effekt 
og udnyttelse af ressourcerne laves der en fælles og fast ramme.  
 
I specialområdet er der en grundlæggende tillid til, at ledere og medarbejdere kan træffe 
fornuftige beslutninger og arbejde effektivt med høj faglighed og engagement.  
 
 
Medarbejderinddragelse 

Medarbejderinddragelse er centralt i tilgangen til ledelse, styring og samarbejde i Special-
område Autisme.  
 
Medarbejderinddragelse er vigtigt både i det daglige arbejde og i det formaliserede MED-
udvalg.  
 
Medarbejderinddragelse skal sikre, at medarbejdernes viden og erfaring bliver inddraget i 
grundlaget for ledelsens beslutninger. Inddragelsen har værdi, fordi medarbejderne er helt 
tæt på borgerne og har det nære blik på deres udvikling og trivsel. Samtidig er der blandt 
medarbejderne ønsker og forventninger om at blive inddraget.  
 
Dialog, tillid og viljen til at påtage sig et ansvar er centralt for samarbejdet mellem ledelse 
og medarbejdere.  
 
Ledelsen er derfor forpligtet til insisterende involvering af medarbejderne.  
 
Dialog, Dygtighed & Dristighed omsat til ledelse 

 
Vi går i dialog 
 Som leder i Specialområde Autisme skaber vi forudsætningerne for en åben, 
 nysgerrig og tillidsfuld dialog.  
 
 Dialogen er vigtig for samarbejdet både med borgerne, de  
 pårørende, medarbejderne og eksterne samarbejdspartnere.  
 
 
 



 

 

Vi er ultimativt ambitiøse 
 Som leder i Specialområde Autisme er vi ultimative ambitiøse i forhold til  
 autismefagligheden. Vi udfordrer hinanden og vores tilgang til opgave-
 løsningen. 
 
 Vi har fokus på at udvikle, anvende og formidle ny viden.  
 
Vi er eksperimenterende og nysgerrige 
 Som leder i Specialområde Autisme har vi fokus på kontinuerligt at  
 videreudvikle specialområdet – med udgangspunkt i kerneopgaven.  
   
 Vi er innovative og ser nye sammenhænge og muligheder, således vi er på  
 forkant med vores tilbud.  
 
 
Ansvars- og kompetencefordeling i specialområdet 
Ansvars- og kompetencefordelingen i Specialområde Autisme tager udgangspunkt i Region 
Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag samt Ledelsesgrundlaget for Psykiatri og Social.  
 
Nedenstående er en kort overordnet beskrivelse af henholdsvis områdeledelsens og afde-
lingsledernes ansvars- og kompetenceområder og snitfladerne herimellem.   
 
Funktionsbeskrivelsen for henholdsvis områdelederen, områdeledelsen og afdelingslederne, 
beskriver de konkrete arbejds- og ansvarsområder.  
 
Områdeledelsen  

Områdeledelsen refererer til Psykiatri og Socialledelsen.  
 
Områdeledelsen indgår i den tværorganisatoriske og overordnede ledelse og udvikling af 
Psykiatri og Social og er ansvarlig for at bidrage til fælles strategier for hele Psykiatri og So-
cial.  
 
Områdeledelsen har det overordnede faglige, økonomiske, aktivitetsmæssige og personale-
mæssige ansvar for tilbuddene i Specialområde Autisme.  
 
Områdeledelsen har ansvar for at lede området i overensstemmelse med virksomheds-
grundlaget og Ledelsesgrundlaget.  
 
Områdeledelsen har ansvaret for det direkte kommunesamarbejde, herunder gennemførelse 
af rammeaftalens vedtagelser om samarbejde mellem kommunerne og regionen.  
 
Områdeledelsen har ansvaret for den eksterne og interne kommunikation, der på overord-
net plan vedrører specialområdet.  
 
Områdeledelsen har det overordnede ansvar for, at stillinger (faste og midlertidige) bliver 
besat indenfor specialområdets samlede budget under hensyntagen til gældende retnings-
linjer og politikker.  
 



 

 

 
 
 
Områdeledelsen har det overordnede ansvar for koordinering af arbejdsgange og arbejdstil-
rettelæggelse med henblik på at yde den bedst mulige hjælp og støtte til borgerne i special-
området i henhold til områdets ressourcer.  
 
Det er et fælles ledelsesansvar at skabe god trivsel i Specialområde Autisme. Områdeledel-
sen skal bidrage til, at afdelingslederne trives og fungerer i ledelsesrollen.  
 
Afdelingslederne 

Afdelingslederne refererer til områdelederen.  
 
Afdelingslederne indgår i den tværorganisatoriske og overordnede ledelse og udvikling af 
Specialområde Autisme og er ansvarlige for at bidrage til fælles strategier for det samlede 
specialområde.  
 
Herudover har afdelingslederne ansvaret for den daglige drift og ledelse af egne afdelinger. 
Afdelingslederne har således det administrative, personalemæssige og faglige ansvar for 
medarbejderne samt ansvaret for den daglige drift af afdelingerne. 
 
Afdelingslederne har ansvar for at drive afdelingerne i overensstemmelse med Specialområ-
de Autismes Virksomhedsgrundlag og Ledelsesgrundlag.  
 
Afdelingslederne skal sikre en hensigtsmæssig koordinering af arbejdsgange og arbejdstil-
rettelæggelse og yde den bedst mulige støtte til borgerne i henhold til de givne ressourcer.  
 
Det er et fælles ledelsesansvar at skabe god trivsel i Specialområde Autisme. Afdelingsle-
derne skal indgå i dialog med områdeledelsen om, hvordan der skabes trivsel på den på-
gældende afdeling.  


