
 

 

 

Dagsorden og referat af pårørenderådsmøde  
torsdag d. 25. juni 2015 kl. 17.00 – 19.00 
på Samsøvej 33 i Hinnerup  
 
 
 
 

• 1) Velkomst v. områdeleder og pårørenderådsformand, Lars Aarup Jensen  
 

• 2) Drøftelse af bestemmelser vedr. kontaktoplysninger på pårørenderådets 
medlemmer og information om pårørenderådet på Specialområde Autismes 
hjemmeside 

 
• 3) Valg af næstformand til pårørenderådet 

 
• 4) Præsentation v. Johanne Rørdam Svane af udkast til pårørendepolitik (bilag 

1) med efterfølgende drøftelse af Specialområde Autismes nye pårørendepolitik 
 

• 5) Præsentation v. Johanne Rørdam Svane og Freja Hamalainen Sirdorf af 
idekatalog til systematisk pårørendeinddragelse (bilag 2) og fasemodellen (bilag 
3) med efterfølgende drøftelse heraf i grupper samt opsamling i plenum. 
Gruppedrøftelserne tager udgangspunkt i en række konkrete spørgsmål (bilag 
4) 

 
• 6) Eventuelt  

 
 
 
1) Velkomst  
 
Velkomst ved områdeleder og pårørenderådsformand, Lars Aarup Jensen.  
Vært: Specialområde Autisme 
Ordstyrer og referent: Thomas Ugilt Pedersen 
Mødedeltagere:  

• Fra pårørenderådet: Jesper Thumand, Ole Thorbøll, Hanne K. L. Holm, Lene 
Brøndum Madsen, Birgitte Nørgaard, Eva Hansen, Jørgen Fink 

• Fra Specialområde Autisme: Lars Aarup Jensen (områdeleder og rådsformand), 
Karen Bro (afd.leder), Lene Birgitte Holst Sørensen (afd,leder), Johanne 
Rørdam Svane (konsulent), Freja Hamalainen Sirdorf (konsulent) og Thomas 
Ugilt Pedersen (konsulent)  

  
Afbud: Henrik Thuren, Lena E. Sørensen og Philip Helgesen Hass  
Meddelelser: Bente Stick og Susanne Kammer har trukket sig som medlemmer af 
pårørenderådet 
 
1.1 Lars Aarup Jensen byder velkommen og indleder en præsentationsrunde, hvor alle 
kort præsenterer sig selv samt baggrund for at deltage i pårørenderådet.  
 



 

 

1.2 Der informeres om, at der tilføjes et sidste punkt til dagsordenen kaldet eventuelt, 
hvorved eventuelle punkter, herunder punkter til næste mødedagsorden, kan drøftes.  
 
 
2) Drøftelse af bestemmelser vedr. kontaktoplysninger på pårørenderådets 
medlemmer og information om pårørenderådet på Specialområde Autismes 
hjemmeside 
 
2.1 Det drøftes, hvorvidt alle pårørenderådets medlemmer skal fremgå med 

kontaktoplysninger: 
 

• Der er opbakning til, at alles pårørenderådsmedlemmernes kontaktoplysninger 
(mail-adresse) bliver tilgængelig på Specialområde Autismes hjemmeside.  

• Desuden vil det ud for hvert medlem fremgå, hvilken afdeling under 
Specialområde Autisme det pågældende rådsmedlem er pårørende til.  

• Det skal på hjemmesiden sammen med kontaktoplysningerne forfattes en lille 
tekst, der omhandler i hvilke tilfælde øvrige pårørende kan kontakte et medlem 
af pårørenderådet. 

 
 
 
3) Valg af næstformand til pårørenderådet 
 
3.1 Der informeres om, hvad næstformandsposten indebærer; at være primær 
kontaktperson i pårørenderådet og at være garant for dagsorden-udformningen i 
samarbejde med Lars Aarup Jensen. 
 
3.2 Det besluttes, at der vælges to næstformand, en 1. og en 2. næstformand. 2. 
næstformandens rolle er at støtte en eventuel stor arbejdsbyrde for 1. 
næsteformanden samt at være være suppleant for 1. næstformanden. 
 
3.3 Ole Thorbøll vælges som 1. næstformand og Lene Brøndum Madsen vælges som 
2. næstformand. 
 
 
4) Præsentation v. Johanne Rørdam Svane af udkast til pårørendepolitik 
(bilag 1) med efterfølgende drøftelse af Specialområde Autismes nye 
pårørendepolitik 
 
 
Johanne præsenterer udkast til pårørendepolitikken og præsentationen drøftes:  
 
 

• Det drøftes, om den definition der i pårørendepolitikken er anvendt af en 
pårørende er hensigtsmæssig, fordi der i definitionen er angivet, at borgeren 
selv udpeger sine egne pårørende. Det foreslås, at man genovervejer dette og 
har in mente at: Det er vigtigt at tage borgerne alvorligt, men ikke 
nødvendigvis bogstaveligt - der eksisterer denne dobbelthed, som definitionen 
derfor bør tage hensyn til.  

• Det foreslås ligeledes, at man altid er pårørende, når man har en relation til 
borgeren. Derfor bør definitionen nuanceres, således der kan sondres mellem 



 

 

pårørende og pårørende, som borgeren selv ønsker involveret og ønsker 
samvirke med.  

• Det oplyses desuden, at når en borger afslår at samvirke med nære pårørende, 
da vil forsøg på forsonende påvirkning indgå i den pædagogiske indsats.    

 
På baggrund af nævnte drøftelser aftales det, at definitionen af en pårørende 
underlægges nye overvejelser, og at der laves et redigeret udkast til specialområdets 
pårørendepolitik, som medlemmerne ved næste møde i pårørenderådet får lejlighed til 
at kommentere på, inden den endelige vedtagelse.  
 
5) Præsentation v. Johanne Rørdam Svane og Freja Hamalainen Sirdorf af 
idekatalog til systematisk pårørendeinddragelse (bilag 2) og fasemodellen 
(bilag 3) med efterfølgende drøftelse heraf i grupper samt opsamling i 
plenum. Gruppedrøftelserne tager udgangspunkt i en række konkrete 
spørgsmål (bilag 4) 
 
5.1 Johanne præsenterer idekataloget til systematisk pårørendeinddragelse.  
 
5.2 Freja præsenterer fasemodellen og denne drøftes: 
 

• Det drøftes, hvordan man ved overgangen til en ny fase undgår, at der ikke 
sker social isolation, og hvordan eventuelle udviklingsmæssige tilbagefald 
håndteres.  

• Det understreges, at det er afgørende, at der foreligger en solid faglig 
vurdering, før et faseskift finder sted. Samtidig understreges det, at der ingen 
garanti for udvikling er indeholdt i fasemodellen. Dvs. at det, man med 
sikkerhed opnår gennem fasemodellen, er et afklaringsforløb.  

 
5.3 Pårørenderådet inddeles nu i to grupper med deltagelse af hver sin afdelingsleder. 
Oplæggene diskuteres med baggrund i en række på forhånd udarbejdede 
hjælpespørgsmål.  
 
5.4 Gruppedrøftelserne opsamles i plenum, og de mange forslag noteres og tages 
med i det videre arbejde med indsatsen for systematisk pårørendeinddragelse samt 
den videre udvikling af fasemodellen. 
 
 
6) Eventuelt 
 
6.1 Der åbnes for øvrige spørgsmål, drøftelser eller gensidige orienteringer. 
 

• Det aftales, at næste møde skal have en varighed af 3 timer og placeres i 
tidsrummet 18.00 – 21.00 

• Efter ønske herom, aftales det at afholde et ekstra pårørenderådsmøde i 
september måned. Dato herfor ønskes fastsat og kommunikeret ud til alle 
hurtigst muligt og inden sommerferien. 

• Dokumenter som pårørenderådet forventes at forholde sig til inden et møde, 
skal fremadrettet sendes ud senest en uge før mødeafholdelse.  

• Dokumenter skal altid sendes som pdf-filer.   
• Der orienteres om, at Thomas Ugilt Pedersen overdrager arbejdet med 

pårørenderådet til Johanne Rørdam Svane, hvorfor henvendelse, ønsker for 



 

 

dagsordenspunkter eller øvrige spørgsmål fremadrettet kan rettes til Johanne. 
Der ydes særskilt orientering herom pr. mail indeholdende Johannes 
kontaktoplysninger.   

 
6.2 Eventuelle ønsker for dagsordenpunkter til næste pårørenderådsmøde drøftes. 
 

• Med baggrund i dagens drøftelser er der ønske om at genoptage og afrunde 
drøftelserne af pårørendepolitikken 

• Der er ønske om at drøfte de nye regler for borgernes ferie-, og ledsagerture, 
og de udfordringer disse giver. 

 
 
 


