
 

 
Referat fra pårørenderådsmøde  
torsdag d. 21. Januar 2016 kl. 18.00-21.00  
på Samsøvej 33 i Hinnerup  
 
Deltagere 
Vært: Specialområde Autisme 
Ordstyrer: Lars Aarup Jensen 
Referent: Johanne Rørdam Svane 
 

• Fra pårørenderådet: Lars Aarup (Områdeleder) Lene Brøndum Madsen (Tørring), Ole 
Thorbøll (Gødvad), Jesper Thumand (Gødvad), Lena E. Sørensen (Hinnerup), Philip 
Helgesen Hass (Viborg), Eva Hansen (Bækketoften), Jørgen Fink (Hinneup), Lene 
Birgitte Holst Sørensen (afdelingsleder Kollegiet, Hinnerup), Karen Bro (afdelingsleder 
Bækketoften) 

• Afbud: Henrik Thuren (Randers), Hanne K.L. Holm (Hinnerup) 
 

• Velkomst ved Lars 
Lars Aarup byder velkommen til 3. møde i pårørenderådet 
 

• Godkendelse af referat 
Referatet godkendes uden bemærkninger 
 

• Forslag til vedtægtsændringer for pårørenderådet 
Der er stillet forslag om en række vedtægtsændringer ift. pårørenderådets arbejde. 
Disse omhandler, at områdelederen træder tilbage som formand, og at formand og 
næstformand i stedet vælges direkte blandt pårørenderådets medlemmer. Samtidig 
stilles der forslag om, at områdeleder og de to afdelingsledere træder ud af rådet og i 
stedet fungerer som faste observatører til mødet uden stemmeret. Baggrunden for 
forslaget er, at pårørenderådet hermed får bedre mulighed for at agere som 
selvstændigt råd med en klar stemme udadtil.  
 
Der er endvidere fremsat forslag om, at beslutninger i pårørenderådet afgøres ved 
almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed udgør formandens stemme udslaget.  
 
Endelig er der fremsat forslag om, at ordinære og ekstraordinære møder indkaldes af 
formanden med mindst 10 dages frist. 

 
Der er opbakning til alle forslag om vedtægtsændringer. Det besluttes, at Ole Thorbøll 
tiltræder som rådsformand og at Lene Brøndum Madsen tiltræder som næstformand. 
 
De ændrede vedtægter sendes ud til pårørenderådets medlemmer og lægges på 
Specialområde Autismes hjemmeside, når de er færdiggjort. 

 
• Orientering om Socialt Tilsyn 

Lars Aarup orienterer om det sociale tilsyn, der har været i løbet af efteråret i alle 
specialområdets afdelinger. Tilsynet været på besøg på alle afdelinger og inspiceret de 
fysiske rammer samt interviewet ledelse, medarbejdere, borgere og pårørende. 
Herudover har tilsynet på forhånd modtaget en række oplysninger omkring 
organisatoriske forhold.  
 
Specialområde Autisme er blevet godkendt som tilbud, men mangler fortsat at modtage 
den endelige rapport fra tilsynet, der består af en række vurderinger af de enkelte 
tilbud. Denne rapport forventes at blive tilsendt inden længe. Når den endelige rapport 



 

offentliggøres, kan den findes via et link på Specialområde Autismes hjemmeside, hvor 
man kan læse nærmere om tilsynets vurderinger.  

 
• Orientering om og drøftelse af Specialområde Autismes udviklingsplan for 

2016 
 

Lars Aarup orienterer om Specialområde Autismes udviklingsplan for 2016. I 2016 er 
der i overskrifter særligt fokus på: 

o Implementering af Nyt Fælles Bosted (dokumentationssystem) i alle afdelinger 
o Implementering af Resultatdokumentation i alle afdelinger 
o Videreudvikling af Fasemodellen  
o Ibrugtagning af fleksible, mobile boliger. Disse skal placeres i Hinnerup (seks 

boliger), Gødvad (seks boliger) og Tørring (seks boliger) i sommeren 2016 
o Ibrugtagning af det nybyggede Bækketoften i sommeren 2016 
o Implementering af SharePlan (digitalt bostøtte- og planlægningsredskab) i alle 

afdelinger 
o Styrkelse af konsulentenheden Autismefokus, der udfører rådgivning på vores 

afdelinger samt er VISO-leverandører 
o Fokus på at udvikle ydelserne på vores Beskæftigelse & Uddannelsesafdelinger 
o Forskningsprojekter:  

� Fokus på piger med autisme og spiseforstyrrelse med udgangspunkt i 
erfaringerne fra Dannebrogsgade i Viborg 

� Fokus på drenge med autisme, der er ekstremt isolerede fra omverdenen 
o Rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse af dygtige medarbejdere og 

ledere 
o Implementering af model for systematisk pårørendesamarbejde 

 
Udviklingsplanen diskuteres af pårørenderådet. Der er generelt interesse for og 
opbakning til de udvalgte fokusområder. Pårørenderådet har særligt fokus på: 

o Fleksible, mobile boliger: Det er vigtigt, at man som afdeling forholder sig aktivt 
til hvornår og hvordan man orienterer de nuværende beboere om nye beboeres 
indflytning. Det er endvidere væsentligt at man forholder sig til den specifikke 
placering af boligerne på de enkelte matrikler ud fra hensyn til både nuværende 
og nye beboere 

o Implementering af model for systematisk inddragelse af pårørende: 
Pårørenderådet peger her på, at det er væsentligt at anvende den store viden 
om den enkelte, som de pårørende har. Dette kan med fordel systematiseres i 
endnu højere grad, end det bliver i dag, så de pårørendes viden også kan 
anskues som en form for vidensbank. Det er endvidere vigtigt at ajourføre 
denne information løbende samt at bevare og videregivende informationen – 
også når de pårørende en dag måske ikke længere er der. Det foreslås, at 
pårørenderådet arbejder videre med hvilke punkter, det vil være relevant at 
afdække omkring borgeren i samtale med de pårørende. Dette for at skabe en 
formaliseret ramme for vidensindsamlingen blandt de pårørende, som 
medarbejderne kan tage udgangspunkt i. Det besluttes, at dette kommer på 
dagsordenen til næste møde. 

o Udvikling af ydelserne i Beskæftigelse & Uddannelsesafdelinger: Der ønskes mere 
information om, hvilken betydning det har, at Beskæftigelse og 
Uddannelsesafdelinger arbejder ud fra både serviceloven og LAB-loven samt 
hvilke konsekvenser dette har for borgerne. Det besluttes, at dette kommer på 
dagsordenen til næste møde. 

 
 

• Fortsat drøftelse af regler for ledsagelse og ferie blandt borgere i 
Specialområde Autisme 



 

Lene Brøndum orienterer om næstformændenes undersøgelser regler for ledsagelse og 
ferie samt mulige konsekvenser for borgerne. Der er ikke noget i lovgivningen, der 
blokerer for, at borgerne kan få ledsagelse til aktivitet og/eller komme på ferie. 
Hovedproblematikken er dog, at det ikke er lovligt at tilkøbe ledsagelse til aktiviteter fra 
kendte medarbejdere – dvs. medarbejdere der er tilknyttet den afdeling, som borgeren 
er indskrevet på. Dette er væsentligt netop blandt borgerne i Specialområde Autisme, 
da det for borgere med autisme kan være meget vigtigt for oplevelsen og graden af 
succes at tage af sted med en medarbejder, som man er tryg ved.  
 
Der er fortsat ønske om, at der rettes henvendelse til Landsforeningen Autisme omkring 
denne problematik. Ole Thorbøll vil rette henvendelse til landsforeningen og vende 
tilbage til rådets medlemmer med landsforeningens svar. 
 
Der spørges til, om der er nogle retningslinjer for ferie i specialområdet, da nogle 
afdelinger har valgt at bibeholde at tage på ferie med borgere og som afdeling selv 
afholde udgifter til dette (i form af medarbejderløn), mens andre ikke længere 
prioriterer dette. Lars Aarup vil drøfte dette med afdelingslederkredsen. 
 
Det påpeges endvidere, at man ved at kontakte Dansk Handicapråd for et mindre beløb 
kan anskaffe et ledsagerkort, der giver gratis adgang eller store rabatter, når man 
fungerer som ledsager. Det er væsentligt at alle afdelingsledere kender til dette for at 
kunne informere borgere og relevante pårørende omkring denne ordning. Lars Aarup vil 
videreformidle denne information til afdelingslederkredsen. 

 
Det besluttes, at dette punkt sættes på dagsordenen igen til næste 
pårørenderådsmøde. 
 

• Pårørendekurser og caféaftener i Specialområde Autisme 
Der orienteres om, at pårørendekurset i Specialområde Autisme er aflyst grundet for få 
tilmeldinger. Der er på baggrund af dette truffet principiel beslutning om, at 
pårørendekurser fremover ikke aflyses uanset antallet af tilmeldte.  
 
Pårørenderådet bedes drøfte hvordan vi sikrer, at informationen om pårørendekurser og 
caféaftener kommer ud til de relevante pårørende. Det foreslås, at: 

o Informationen om pårørendekurser ikke blot bør ligge på hjemmesiden, men 
sendes ud pr. mail til de pårørende 

o At præcisere, at kurset ikke kun er målrettet forældre, men også søskende eller 
andre interesserede pårørende 

o At man opfordrer de pårørende til at sprede ordet om kurserne til andre 
pårørende (både egne og andre pårørende i afdelingen) 
 

• Information om indføring af resultatdokumentation i Specialområde Autisme 
Der orienteres om, at der indføres resultatdokumentation i alle afdelinger i 
Specialområde Autisme i løbet af 2016. Dette skal ses som et led i hele tiden at 
understøtte en målrettet og fokuseret pædagogisk indsats, hvor der er fokus på 
sammenhængen mellem pædagogisk indsats og resultater for borgeren. Dette for at få 
større viden om, hvilken forskel den pædagogiske indsats gør for borgeren samt 
hvorvidt indsatsen er den mest hensigtsmæssige. Det er desuden et krav fra regionen, 
at resultatdokumentation indføres. 
 
Det fremhæves af medlemmer fra pårørenderådet, at det er vigtigt ikke kun at have 
fokus på progression, men at fastholdelse af kompetencer eller begrænsning af tab af 
kompetencer også kan være vigtigt for mange borgere. Herudover er det vigtigt at 
bevare fokus på, at den enkelte er et unikt individ og at indsatsen altid skal 



 

tilrettelægges ud fra den enkelte. Det fremhæves endvidere, at fokusset på livskvalitet 
for den enkelte fortsat bør være meget centralt i specialområdet. 

 
• Eventuelt 

Det orienteres om, at næste pårørenderådsmøde afholdes onsdag d. 25. Maj 2016. 


