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Aarhus, d. 11. november 2022 

 

 

Høringssvar vedr. udviklingsplanen, MSB  

 

Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland har nærlæst og overvejet høringsmaterialet og takker 
for muligheden for at give respons på de konsekvenser, vi ser vil følge af de beskrevne tiltag. 

Vi ser frem til at man får startet en udvikling på handicapområdet i Århus nu, efter mange års 
holdning til, at handicappede nok forsvandt af sig selv. På autismeområdet er der kun sket stigning 
af brugere i MSB de sidste tyve år. Lige nu er 49% af alle børn med autisme i ufrivilligt skolefravær. 
Derfor skal MSB og MBU nu arbejde meget tæt sammen om at udvikle gode dag- og skoletilbud til 
børnene - ellers får MSB om 5 til 10 år en mega regning, som kommunen slet ikke kan 
imødekomme - det er jo slemt nok nu. 
 
 
Tema 1. 
 
Tidlig indsats, JA TAK! Husk tæt samarbejde med MBU. 
 
 
Tema 2. Housing First 
 
Man bør udrede de hjemløse for bl.a. autisme.  
Gør man ikke det, får man ikke sat den rigtige individuelle indsats i gang.  
 
 
Tema 3. 
 
Ad 3   
Autister modnes senere end andre unge, hvilket betyder, at de ikke nødvendigvis skal flytte 
hjemmefra i samme alder som de gængse unge. 
Udtrætning hos unge med autisme gør, at de ikke kan magte det samme efter en aktiv dag som 
andre unge. Det er ikke, fordi de ikke gider - men fordi de ikke KAN pga. autismen. Derfor har de 
brug for praktisk hjælp til f.eks. rengøring, tøjvask og lignende. 
Man skal vare sig for at tolke udvikling hos unge autister som et resultat af en mestringsindsats - 
det kan jo bare være forsinket udvikling. 
Bostøtter er en stor mangelvare, måske man burde tænke i udvikling af en linje på VIA med 
uddannelse af autismekyndige SOSU-assistenter. 
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Ad 4   
Øget brug af familiepleje forudsætter, at disse familier har en stor viden om autisme, hvis de skal 
modtage sådanne børn. 
Nogle autister føler sig som gæster blandt familiens egne børn i de hjem, hvor de er i pleje. Tænk, 
altid at føle sig som gæst og aldrig at føle sig HJEMME og tryg. Sådan et barn vil hellere bo på 
institution, for der er alle gæster/hjemme. 
Familiepleje er ikke en god løsning for autister, de kræver høj faglighed og tryghed for at trives. 
 
Ad 8   
Man kan kun have borgere fra to forskellige målgrupper på det samme bosted, hvis der er høj 
faglighed og skarp visitering samt italesættelse i dagligdagen. 
Bygningerne skal være indrettet til det og fysisk opdelt, så det er helt klart for personale såvel som 
beboere, hvilken målgruppe der bor hvor. Så vil ingen skades eller komme til at skade andre. 
 
Ad 11   
Bedre grundnormering er en rigtig god ide, da det vil sikre et bedre arbejdsmiljø. 
Rehabiliteringstankegang er et NO GO. 
Man er født med et handicap, når man har autisme - så der er ikke noget at rehabilitere til! 
For autister er god trivsel det vigtigste af alt. Trivsel virker gensidigt på både autister og personale 
på bosteder og i lignende relationer. 
 
 
Tema 4. 
 
Ad 2 
Der mangler en fastholdelsesindsats, når virksomhederne med konjunkturerne bevæger sig væk 
fra skåneaftalerne. Hvem griber så borgeren? 
2½ år til første opfølgningssamtale og derefter 4 år til næste er alt for lange intervaller. Autister 
kræver høj faglighed og tæt opfølgning fra fastholdelsesteam. 
Vi ser gang på gang, at gode arbejdspladser forringes - især ved lederskift. 
 

 

Med venlig hilsen 

Marianne Banner.  
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