
VIRKSOMHEDSGRUNDLAG SPECIALOMRÅDE AUTISME



Virksomhedsgrundlag Specialområde Autisme

Virksomhedsgrundlaget for Specialområde Autisme har til 
formål at understøtte specialområdets vedtagne ambitioner 
og strategierne til at nå ambitionerne.  
 
Herudover skal virksomhedsgrundlaget være guidende for 
aktiviteterne i specialområdet.  
 



  Specialområde Autisme

 
Ambition:

Det er vores ambition at: 
• ”Tilbyde og videreudvikle de mest op-

timale rammer for trivsel, udvikling og 
forandring til voksne med autisme”. 
 

Strategi:
Derfor er det vores strategi at:
• Være ultimativt ambitiøse i forhold til 

vores autismefaglighed
• Være etisk ansvarlige
• Fremme dialogen mellem borgerne, 

de pårørende og fagpersonerne
• Skabe fysiske rammer, der fremmer et 

godt liv for voksne med autisme og som 
samtidig er en attraktiv arbejdsplads 



 
Ambition:
Det er vores ambition at: 
• Fastholde og videreudvikle et stærkt 

fagligt miljø 

Strategi:
Derfor er det vores strategi at:

• Skabe en refleksiv professionel praksis
• Udvikle, anvende og formidle ny viden 

bruge ny teknologi, hvor det giver 
mening

• Anvende 4% af budgettet til faglig 
opkvalificering og udvikling

• Prioritere samarbejde på tværs og i 
faglige netværk
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Ambition:
Det er vores ambition at: 
• Være en attraktiv samarbejdspartner for 

kommunerne

Strategi:
Derfor er det vores strategi at:
• Arbejde for faglige og økonomisk ef-

fektive tilbud
• Dokumentere indsatser og resultater
• Fokusere på borgernes udvikling
• Udvikle tilbud på forkant
• Være opmærksomme på kommunernes 

perspektiv
• Supplere kommunernes egne ydelser
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Ambition:
Det er vores ambition at: 
• Prioritere både bredde og specialisering

Strategi:
Derfor er det vores strategi at:
• Udbyde tilbud til voksne med autisme
• Udvikle, etablere og drive nichetilbud
• Sikre at den nødvendige viden og er-

faring er tilstede
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Kerneopgave

 
Vores kerneopgave er:

”At tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer 
for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme”. 

 
TRIVSEL: I samarbejde og dialog med borgeren, finder vi frem til, hvad 

der skal til for at vedkommende oplever god trivsel. Vi samarbejder med 
borgeren om at opnå og vedligeholde god trivsel. 

 
UDVIKLING: Vi tager afsæt i borgerens ønsker og drømme om fremtiden, 

ligesom vi tager udgangspunkt i den handleplan borgeren har lavet i 
samarbejde med kommunens sagsbehandler og jobkonsulent.  

 
FORANDRING: I nogle tilfælde vil det være borgeren, der har ønske om 

en forandring, der ønskes støtte til at gennemføre. I andre tilfælde kan der 
være tale om en adfærd, hvor en forandring er påkrævet 

af det omgivende samfund. 



Tilgang til autisme
 
Når virksomhedsgrundlaget skal være guidende for de aktiviteter, der er i 
organisationen, er vores tilgang til samarbejdet med voksne med autisme 
en vigtig og naturlig del af virksomhedsgrundlaget.

Tilgang til autisme
Vi efterstræber konstant at udfordre vores forståelse af autisme ud fra den nyeste viden.
 
Vi har en eklektisk tilgang til autisme, idet vores praksis bygger på evi-
densbaseret viden om autisme, best practice og den aktuelt bedste viden. 

Selve diagnosen giver et billede af autismen. Vi undersøger den enkeltes autisme, 
hvilket omfatter en grundig kortlægning af den enkeltes styrker, potentialer, barrie-
rer og motivation med henblik på at kunne tilrettelægge den pædagogiske tilgang. 

Vi forstår og arbejder ud fra autismen, som en anderledes måde at være i og opfatte verden 
på. Det skaber grobund for et samarbejde, hvor borgeren øver sig i at blive mest mulig 
aktør i eget liv, og hvor medarbejderens fornemmeste opgave er at tilpasse miljøet hertil. 
          

(Fra Socialstyrelsens beskrivelse af autisme)



Dialog/dygtighed/dristighed

Region Midtjyllands værdier omsat til 
Specialområde Autismes værdier 

Dialog

• Er fundamentet for vores samarbejde i orga-
nisationen

• I samarbejdet med borgere, vil dialog være 
en helt naturlig følge af den faglige tilgang

• I samarbejdet mellem os, der er  ansatte  i or-
ganisationen, har ledelsen et særligt ansvar 
for at etablere de kommunikationskanaler, 
der er skal til for, at dialogen lever. Alle har et 
ansvar for at vælge dialogen

• Arbejdet i LMU og AMO prioriteres højt.
• For pårørende til unge og voksne med 

autisme skal Specialområde Autisme være 
en samarbejdspartner, der er tillid til, og 
som er førstevalg, når der skal vælges bo-
tilbud eller beskæftigelse. Derfor vil vores 
samarbejde med pårørende og relevante 
handicaporganisationer altid være baseret 
på dialog

• Et tæt, dialogbaseret og professionelt samar-
bejde med kommunerne er altafgørende i vo-
res arbejde med organisationens ambitioner 

Dristighed

- handler om kontinuerligt at videreudvikle organi-
sationen med udgangspunkt i kerneopgaven. Derfor 
må vi være eksperimenterende og nysgerrige i vores 
tilgang. Naturligvis indenfor de etiske grænser. 

• Vi holder en god balance i at arbejde med 
udgangspunkt i i evidensbaserede metoder 
og tilgange, samtidig med at vi er så fagligt 
velfunderede, at vi selv udvikler og afprøver 
nye metoder

• Engagement og entusiasme er egenska-
ber vi hylder, og som vi tror på er med til at 
hæve kvaliteten i løsning af kerneopgaven. 

Dygtighed

Vi er ultimativt ambitiøse, hvad angår autismefaglighed. 

• Vi holder os ajour med den faglige udvikling 
samtidig med, at vi også er med til at skabe ny 
viden og udvikling på autismeområdet

• Derfor vil samarbejde og netværk med Social-
styrelsen, kommunerne og andre autismeor-
ganisationer i Danmark og i udlandet blive 
højt prioriteret 

• Alle medarbejdere gennnemfører Autismepilot-
uddannelsen og deltager i relevant faglig op-
kvalicering

• Organisationen har egen konsulentenhed, som 
understøtter indsatsen på afdelingerne

• Vi prioriterer, at den viden og erfaring, der 
genereres i organisationen, ud over at bli-
ve anvendt på organisationens forskel-
lige afdelinger, også udbydes som kon-
sulentydelse via Autismefokus, som er 
vores egen konsulent- og uddannelsesenhed 


