Pårørendemødereferat d. 7. september 2016
1. Valg af ordstyrer og referent.
Pia Mørch er valgt som ordstyrer, Kim Bing er valgt som referent.
2. Kommentarer til referat fra d. 4.maj 2016
Der efterlyses et fast dagsordenspunkt til opfølgning af tidligere møders punkter.
Eskild har tidligere via mail informeret pårørende om, at der desværre ikke er mulighed for at etablere en
fælles digital platform – i stil med Forældreintra – som kunne tjene som kilde til information, orientering og
vidensdeling. I fraværet af denne mulighed drøftes en eventuel oprettelse af en lukket Facebook-gruppe
som alternativ. Pårørenderådet afdækker muligheden for dette.
3. Information fra ledelsen, herunder økonomi, kørsel, kosttilberedning, tilsynsrapport.
Trine Stokholm informerer om, at Merete Jensen, områdeleder for voksenområdet, pt er sygemeldt og at
Trine midlertidigt varetager ledelsen af voksenområdet.
ACV har modtaget socialstyrelsens tilsynsrapport, som pt er i høring. Overordnet beskrevet fortæller
rapporten, at Autisme Center Vestsjælland på mange områder yder kompetent, pædagogisk støtte og
arbejde. Samtidig peger rapporten på områder, hvor der er behov for en opkvalificering.
Det drøftes, hvorledes der kan skabes et samarbejde ACV og pårørendegruppen imellem, der kan styrke
fokus på og arbejdet med borgernes selvbestemmelse. Dette emne kunne meget vel være genstand for en
caféaften.
Eskild orienterer om, hvordan ACV har imødekommet det kommunale krav om besparelser for 7 millioner
kr. i 2016, hvoraf en del af beløbet er fundet i reduktionen i ACV’s mellemlederlag, i centralisering af
kommunal administration samt - for indeværende år – i en besparelse i bygningsrenovation.
ACV er i samarbejde med de øvrige centre inden for Handicap- og Psykiatricenteret i Slagelse og det
socialfaglige team gået i gang med at harmonisere taksterne for egenbetalingen til en række frivillige
ydelser. Det kan bl.a. nævnes, at taksten for tilkøb af transport vil blive nedjusteret.
Det drøftes, om der er behov for at udarbejde formaliserede retningslinjer for omfanget af kørsel, der kan
være inkluderet i egenbetalingen.
Når servicebeskrivelsen for den frivillige tilkøbsydelse ”kørsel/befordring” af borgere er udarbejdet, vil den
blive gjort tilgængelig på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside.

4. Orientering vedrørende kostpolitik v/Merete og Bente Barfod
Bente fortæller om, at arbejdsgruppen tager udgangspunkt i overskriften ”mad og bevægelse”. Gruppens
overordnede fokus er at udarbejde en videns-/inspirationsbank til variationsmuligheder i forbindelse med
madlavning sammen med borgerne – gerne koblet med bevægelseselementet. En samtænkning af
færdighedsudvikling, samvær, sansestimulering og fremmelse af bevidstheden om god ernæring.

5. Afholdelse af ferie for beboere med bosted, samt forventninger om, at forældre tager beboere med
hjem i deres ferie. Er der retningslinjer for dette? – v/Pia og Kirsten
Forældre/pårørende skal naturligvis ikke opleve et pres endsige en forventning fra boteamet om, at deres
pårørende skal tilbringe ferie hos dem.
Dog vil det, hvis forældre/pårørende påtænker ferie med deres pårørende fra ACV, være en stor
håndsrækning, hvis pårørende har mulighed for i god tid at tilkendegive, hvornår weekendbesøg og ferier i
givet fald finder sted.
Dette emne kan være sårbart for pårørende og der er vigtigt at være bevidst om dette, når der
kommunikeres bosted og pårørende imellem.

6. Information om ændring af den årlige orienteringsaften /v Kirsten og Kim
Som en nytænkning af den hidtidige årlige pårørendeorienteringsaften er pårørenderådet og medarbejdere
fra Autisme Center Vestsjælland er gået i samarbejde om at skabe en ”familiedag” d.6. maj.

Evt.
Søskendenetværk – Der efterlyses pårørende, der vil være tovholdere for etablering af et sådan netværk –
der er pt ingen, der har udtrykt ønske om at give påtage sig opgaven.
Lisbeth Bülow har fremsat forslag om, at der på pårørendemøder fremover afsættes tidsrum til etiske
debatter. Eksempelvis kunne man i et sådan givent tidsrum drøfte cases ud fra etiske indfaldsvinkler.
Forsorgsmuseet – mange af de fremmødte pårørende har et ønske om tilbud om besøg i forsorgsmuseet.
Næstkommende pårørendemøde finder sted d. 24. november 2016, kl. 18-21.

