
1 
 

Pårørendemødereferat d. 24. november 2016 
  

 

Valg af ordstyrer og referent.  

Ulf von Bülow er valgt til ordstyrer, Kim Bing er valgt til referent. 

  

Opfølgende spørgsmål til samt godkendelse af referat fra 7. september  

De spørgsmål, som referatet af sidste pårørendemøde har givet anledning til, er blevet rejst som 

selvstændige dagsordenspunkter på dette møde. 

  

Information fra ledelsen,  herunder:  

 Besøg fra arbejdstilsynet: 

Der er blevet aflagt tilsynsbesøg på Autisme Center Vestsjælland. Arbejdstilsynet har primært haft 

fokus på arbejdet med forflytninger og udadrettet adfærd.  

Konkret har tilsynets besøg udmøntet sig i implementeringen af systematiske metoder til 

risikovurderinger i den pædagogiske praksis i et antal teams.  

Det fælles sigte for disse metoder er at styrke medarbejderes forudsætninger for at vurdere og 

agere i situationer, hvor borgere kan være blive udadrettede eller true. Risikovurderingerne 

udarbejdes bl.a. ud fra den individuelle borgeres stressprofil. På denne måde tjener 

risikovurderingen ikke alene det formål at sørge for borgeres og medarbejderes fysiske sikkerhed, 

men vil samtidig kunne tjene som et redskab til dels kortlægning af den enkelte borgers 

umiddelbare trivsels- og stress-niveau. Desuden er dens sigte at præsentere medarbejderen for 

kendte pædagogiske handlemåder til at hjælpe borgeren med at finde ro, eksempelvis et via 

stimuli-tilpasset miljø eller fx sensorisk massage.   

  

 Trine Stokholm informerer om den forestående ansættelse af områdeleder til voksenområdet og 

om ansættelsen af teamledere på voksen- børne- og skoleområdet.  

 

 Tilsynsrapporten 

Af udviklingsområder peger rapporten på en opkvalificering af fagkompetencer, 

uddannelsesniveau, selvbestemmelse, fysiske rammer 

ACV’s forestående uddannelses-tiltag for samtlige medarbejdere ”Autisme-akademiet” og 

barslingen med ”faglige fællesskaber” taler ind i dette udviklingsområde. 

Der er nu også truffet beslutning om, at dagtilbuddets bygninger og indvendige rammer vil blive 

renoveret. 

 

Formaliserede retningslinjer for håndtering af udadrettet adfærd borgere imellem.  

Hidtil har der på Autisme Center Vestsjælland ikke eksisteret nedfældede retningslinjer for 

håndtering af episoder af udadrettet adfærd borgere imellem. Når det er forekommet, har medarbejderne 

vurderet, hvad der var bedst at gøre i den aktuelle situation. Dette med begrundelse i, at centerets borgere 

er individer med individuelle behov. Under mødet udtrykte en del af de fremmødte pårørende et ønske 
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om, at der ikke blot udarbejdedes en overordnet politik og etik, men tillige retningslinjer med faste 

procedurer for iværksættelse af tiltag hvis sådanne episoder skulle finde sted.    

Ledelsen udtrykte et ønske om, at skabe en overordnet, enslydende værdimæssig politik for den hjælp og 

omsorg som såvel borgere som medarbejdere mødes af, hvis de har oplevet udadrettet adfærd.  

Når udkastet til politikken er formuleret, præsenteres det bl.a. for pårørenderådet. 

 

 

Betaling til frivillig kørselsordning 

Den fremtidige løsning er endnu ikke fundet, derfor vil der for nuværende ikke blive 

opkrævet betaling for den frivillige kørselsordning. Center for Handicap og Psykiatri arbejder på en fælles 

løsning for hele handicapområdet i Slagelse. 

 

 

Dagtilbuddet, hvilke tiltag og forbedringer er sket i det daglige tilbud efter afholdelse af 

teamenes temadag.  

1. januar 2017 sammenlægges de to nuværende ”Dagtilbud 1” og ”Dagtilbud 2 ” under 

navnet ”Aktivitets- og Samværstilbuddet”. Sigtet med sammenlægningen er bl.a. at skabe mulighed for 

flere aktiviteter, mere samvær og samarbejde på tværs af de nuværende to team. 

Fra primo 2017 vil aktivitets- og samværstilbuddet udsende et månedligt nyhedsbrev, som kan give et 

indblik i tilbuddet hverdag og dets aktiviteter. Nyhedsbrevet vil hovedsageligt blive forfattet af borgere, der 

benytter aktivitets- og samværstilbuddet.  

Visse af mødedeltagerne gav udtryk for, at de, grundet manglende indsigt i dagtilbuddenes dagligdag, 

formodede, at deres pårørende, som benytter dagtilbuddene, havde perioder med passivitet. 

Dagtilbuddene er bevidst om det manglende indblik og det er derfor en forhåbning, at nyhedsbrevene vil 

give pårørende løbende indblik i tilbuddets virke og aktiviteter.  

 

 

Erstatningspligt, når beboeres ejendele forsvinder ? /v Lisbeth von Bülow 

Hidtil er Autisme Center Vestsjællands borgere udgiftsfrit blevet tilbudt en indbo- og 

ansvarsforsikring. Per 1. januar tilbydes samme forsikring mod en betaling på 9 kr. månedligt. Såfremt 

tilbuddet benyttes, vil beløbet fremgå på betalingsaftalen.  

Den maksimale erstatnings-beløbsgrænse lyder på 100.000 kr. Forudsætningen for kompensation via 

forsikring forudsætter tyveri, røveri og synlige tegn på indbrud. Forsikringen dækker eventuelle skader, som 

en borger måtte have påført ACV’s eller fremmedes ejendele.   

Ved forsvundne genstande dækker forsikringen ikke, ligesom ACV ej heller kompenserer økonomisk for 

forsvundne ejendele. For borgere, der ikke selv har forudsætninger for at vide, hvor deres ejendele 

befinder sig – eller lægge disse på plads efter brug - skal det dog betones, at medarbejderne har et naturligt 

ansvar for at hjælpe borgerne til at ejendele ikke bortkommer. 

ACV yder dog økonomisk kompensation, hvis personalet utilsigtet kommer til fx at fejl-vaske en borgers tøj, 

som bliver ødelagt som følge heraf. 
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Hvilke procedurer/retningslinjer har ACV ved overlevering a f beboer fra et team til et 

andet? v/Poul Erik Præstbro 

Der findes ikke overordnede retningslinjer for fasen, hvor en borger flytter fra et team til et 

andet. Visse af mødedeltagerne udtrykte ønske om, at der fra ACV’s side udarbejdes konkrete procedurer 

og enslydende retningslinjer, som iaggtages, når en borger flytter fra et team til et andet. For nuværende 

lægger medarbejderne og ledelsen i de berørte teams - og gerne i samarbejde med pårørende - individuelt 

tilpassede planer for en god overlevering for den enkelte borger fra et team til et andet.   

 

 

 

Procedure for vågen nattevagt, synlig tilstedeværelse i teamet  

 Der spørges ind til hvilken type nattevagt, der blive tilknyttet de nye, kommende boliger på 

Rosenkildevej 101. Efter samme princip som på Rosenkildevej 85 og Århusvej 2 vil der blive tilknyttet en 

vågen nattevagt, som cirkulerer mellem teamene.  

 

Findes der hjertestartere på ACV? /v Poul Erik Præstbro 

 ACV råder over 12 hjertestartere, som er geografisk spredt på optimal vis.  

ACV’s medarbejdere gennemgår hjertestarterkursus og modtager desuden ”opfrisknings-kurser” således, at 

den enkelte medarbejders forudsætninger for at anvende hjertestarterne vedligeholdes.  

 

Er der behov og interesse for at etablere søskendenetværk.  

Helle Sanggaard og Michael Kristiansen melder sig som oprettere af søskendenetværk. 

ACV stiller lokaler til rådighed og eventuelt et oplæg fra en fagperson i rådgivningen. 

 

Drøftelse af etiske spørgsmål, skal det være et fast punkt?  

 Forslaget hilstes velkommen af såvel pårørende som ledelsesrepræsentanter – dog 

udmøntedes punktet dog ikke i et konkret tiltag om oprettelse af et fast punkt vedr. etiske spørgsmål. 

 

Besøg på forsorgsmuseet –  er der interesse for det?  

Helle Sanggaard vil gerne være tovholder i forbindelse med arrangeringen af besøg på 

museet. Michael Kristiansen, Helle Sanggaard og Kim Bing planlægger i fællesskab, hvordan det sikres, at 

informationen ud til flest muligt pårørende. 

 

Eventuelt 

 Lisbeth von Bülow ønsker mere aktivitet og fællesskab på Facebook-gruppen, hun har oprettet. 

”pårørende til beboere i Autisme Center Vestsjælland”. Det debatteredes, hvordan der kunne skabes mere 

opmærksomhed om gruppen og dens virke.  

 

 Der skal for alle pårørende være mulighed for at kunne foreslå dagsordenspunkter. Fremover vil 
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alle kunne henvende sig til den dagsordensansvarlige – pt. Kirsten Flink – med ønsker om punkter til 

dagsordenen. Kirstens mailadresse – som også fremgår under pårørenderådets fane på Autisme Centers 

Vestsjællands hjemmeside - er flink.kirsten@gmail.com. 

 

Næste pårørendemøde finder sted d. 1. marts. 

 
 


