Referat fra Pårørenderådsmøde 10.08.15.
Deltagere: Frank (Døgn Voksen 17), Bente (Døgn Voksen 14), Gitte og Henrik (Døgn Afklaring),
Pia (Døgn Voksen3), Palle (Døgn Voksen 3), Pia (Døgn Voksen (), Ulf (Døgn Voksen 16), Poulerik
og Kirsten (Døgn Voksen 16).
Referent: Kirsten Flink
Ordstyrer: Ulf von Bylow
Referatet fra 28.05. blev godkendt uden justering.
Der er fortsat behov for og ønske om, at være i dialog med ledelsen. Af punkter kan nævnes:
Kommentarer fra Centerledelsen: Centerledelsen imødekommer gerne ønsket om en tæt dialog
vedrørende overordnede punkter for virksomheden. Vi har i samarbejde med pårørenderådet aftalt,
at vi fremadrettet deltager på pårørendemøderne, således at der er mulighed for at få afklaring på
evt. spørgsmål af overordnede karakter.
Ønske om at få konkretiseret hvad Brugerundersøgelsen nu reelt bliver brugt til. Skal det være et
arbejdsredskab, hvad er prioriteret at arbejde videre med efter rapporten blev gennemarbejdet,
hvordan indgår pårørende som en fortsat del af det?
Kommentarer fra Centerledelsen: Brugerundersøgelsen vil blive anvendt løbende ift. evt. nye tiltag
for borgerne på Autisme Center Vestsjælland. Vi har drøftet med pårørenderådet, at de er
velkommen til at komme med forslag til større investeringer til næste år budget, ud fra borgernes
ønske.
Der efterspørges en reel kostpolitik, der er pårørende der gerne vil være med til at udarbejde en
sådan. Der blev talt om generelle retningslinier for kostprincipper, målsætning, depotvarer,
evaluering af kostplanen, indflydelse på valg af mad. Vi er informeret om, at der er ansat en faglig
medarbejder der planlægger kost til ACV, men en politik på området er der ikke.
Ledelsen vil blive forespurgt, om den kostansvarlige medarbejder kan komme og informere
pårørende om dette på mødet i november.
Kommentar fra Centerledelsen: der er udarbejdet en kostpolitik, som forefindes på hjemmesiden.
Kostansvarlig medarbejder Lene Kring, samt en sundhedsambassadør inviteres med på
pårørendemødet i november.
Der er et ønske om øget kommunikation og information i relationen mellem pårørende og
personale. Hvordan kan dette foregå uden at overskride hinandens kompetencer, når pårørende også
er en væsentlig faktor i en nødvendig vidensdeling omkring den enkelte.
Der blev foreslået oplæg vedr. dette emne, hvor både pårørende og personale deltager.
Der blev efterspurgt en udmelding fra ledelsen om, hvordan ledelsen har tænkt sig at bruge de
pårørendes forslag, der går gennem pårørenderådet. Hvis pårørenderådet skal have en reel
medindflydelse på udviklingen af områder på ACV, i samarbejdet med ledelsen, hvor ser ledelsen
evt. udfordringer i dette?
Pårørenderådet vil løbende vurdere de opgaver der vil pågå. De kan være støttende og vejledende til
problemstillinger forældre/pårørende har. På organisationsniveau skal dette formaliseres med
ledelsen. Pårørenderådet kan være dynamisk med inddragelse af andre pårørende til at løse
opgaverne.

Af nye punkter var spørgsmål til sansestimuli, hvilken behandling tilbydes på ACV?
De tilstedeværende oplyste informationer kunne hentes hos personalet ved specifik behandling, at
Rådgivningsteamet kan inddrages, snoezelhus og motionsrum forefindes. Var det ikke tilstrækkeligt
kunne behandlingsmuligheder evt. søges i andet regi, relevant for et behandlingsforløb.
Det blev nævnt, der opleves mange sygemeldinger, og hvordan man får ansat flere faste
medarbejdere i stedet for de mange vikarer. Den store udskiftning af mange forskellige vikarer
opleves ikke foreneligt for relationen, viden og tilgangen i arbejdet med mennesker med
autismespektrumforstyrrelse. Hvad er holdningen til dette på et autismecenter? Hvad er politikken
for 24 timers vagter?
Kommentar fra Centerledelsen: Punkterne blev drøftet på mødet d. 2. nov. svaret forefindes i
referatet.
I ledelsens orienteringsbrev fra juni, er der beskrevet ændring/omorganisering af § 104 tilbuddet samværs og aktivitetstilbud -, forventet start 01.02.16.
Der blev efterspurgt løbende information i processen og fremadrettet ved ændringer, før denne
udmelding, hvor beslutningen er taget. Pårørende vil gerne informeres, medinddrages, lyttes til og
bidrage med viden og erfaringer. Hvilken betydning får det reelt for den enkelte i tilbuddet. Hvad er
overvejelserne, og hvordan skal det foregå fremover? Hvordan kan pårørenderådet blive inddraget i
denne og andre store ændringsprocesser, og hvordan formidles informationer løbende, så alle føler
sig orienteret og forebygger spekulationer.
Kommentarer fra Centerledelsen: Vi vil gå i dialog med pårørenderådet ift. hvilke ideer og forslag
de har til inddragelse. Vi skal finde frem til hvad er der behov for og hvordan kan det iværksættes?
De pårørende opfordres til, altid at bringe spørgsmål op i ”eget team”.
Der var enighed om, det vil være hensigtsmæssigt at få en fælles dialog med ledelsen.
Pårørenderådet vil foreslå og afklare om ledelsen vil deltage på mødet i november.
Næste møde er 02.11.15. kl. 19-20.30.

Referent Kirsten Flink.

